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Cereri Mărci publicate în 19/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00162 12/02/2021 ROXANA MARIUCA NASTASIU moodish Handmade in Romania

2 M 2021 01050 12/02/2021 DALI MAG ONLINE SRL DALIMAG

3 M 2021 01111 12/02/2021 SVIT BRANDS SRL ZAJA

4 M 2021 01112 12/02/2021 GEORGIAN DAN ANDREI Dulce cu Suflet WE BAKE IT .
YOU TAKE IT.

5 M 2021 01113 12/02/2021 SOLAR LOGISTIC SRL SOLAR Logistic

6 M 2021 01114 12/02/2021 MAXIM CAZAC PAX Atelierul de monumente

7 M 2021 01115 12/02/2021 NUTRIETIQUE SRL NutriEtique

8 M 2021 01116 12/02/2021 MOTODISCOUNT.RO SRL MOTODISCOUNT

9 M 2021 01117 12/02/2021 ADINA SRL NOVEL laboratory

10 M 2021 01118 12/02/2021 SC ORNAMENT SRL MARMOTEK Materialul care face
Diferenta

11 M 2021 01119 12/02/2021 SC LUCKY MAN SRL FOX Fishing

12 M 2021 01120 12/02/2021 BISCUITS INCORPORATED
SRL

Verv

13 M 2021 01121 12/02/2021 EUROBOOK SRL EUROBOOK UNIŢI PRIN
CĂRŢI!

14 M 2021 01122 12/02/2021 AUCHAN HOLDING Viață Nouă by Auchan

15 M 2021 01124 12/02/2021 BOGDAN DELIU

16 M 2021 01125 12/02/2021 TAMÁS BÉLA TÓTH GLOBAL FITNESS

17 M 2021 01126 12/02/2021 OANA JITARU Prein

18 M 2021 01127 12/02/2021 GROOMING WORLD SRL ALPHA PET

19 M 2021 01129 12/02/2021 CREATIVE FITOUT SRL GEPPETTO mobili

20 M 2021 01130 12/02/2021 LED MARKET TECH SRL LED Market

21 M 2021 01131 12/02/2021 JOJO BEAUTY CARE SRL JOJO LINE

22 M 2021 01132 12/02/2021 DOCENDO DTM SOLUTIONS
SRL

Aventi

23 M 2021 01134 12/02/2021 ANDRA - IOANA BUNEA DULCELLE CHOCOLATE &
MORE

24 M 2021 01135 12/02/2021 WOWIMB SRL WOW Imobiliare

25 M 2021 01136 12/02/2021 CLAUDIU-GEORGE SAVA X-CUT STUDIO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 01137 13/02/2021 STEFAN BALUTA Stâna de Vaideeni PRODUSE

AUTENTICE ROMÂNEȘTI
VÂLCEA, RO

27 M 2021 01138 13/02/2021 ASOCIATIA PENTRU
LIBERTATE ȘI EGALITATE DE
GEN - A.L.E.G.

Festivalul Egalităţii de Gen

28 M 2021 01139 14/02/2021 ASOCIATIA PENTRU
LIBERTATE ȘI EGALITATE DE
GEN - A.L.E.G.

ȘiEuReușesc

29 M 2021 01140 14/02/2021 SC ZAMANI XMR SRL ZAVORA

30 M 2021 01141 14/02/2021 ASOCIATIA LIGA
SUPORTERILOR VALCENI

BRIGADA ZĂVOI 1998

31 M 2021 01143 14/02/2021 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

SINDOPLAST
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(210) M 2021 00162
(151) 12/02/2021
(732) ROXANA MARIUCA NASTASIU,

STR. DACIA NR. 22, BLOC
B12, SCARA A, ETAJ 4, AP.
23, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA
NEAMT, 610116, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

moodish Handmade
in Romania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

14. Articole de bijuterie, pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, articole
de bijuterie, produse de bijuterie.

───────

(210) M 2021 01050
(151) 12/02/2021
(732) DALI MAG ONLINE SRL, SAT

GURA VITIOAREI, NR. 123, JUD.
PRAHOVA, COMUNA GURA
VITIOAREI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

DALIMAG

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.11.01; 23.01.01

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

clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse de toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, odorizante, sapun antiperspirant,
preparate aromatice respectiv uleiuri esenţiale
de uz cosmetic, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice, săpun deodorant, extracte de flori
(parfumuri), gene false, unghii false, beţişoare
parfumate, rujuri, parfumerie, parfumuri, săpun
nemedicinal.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, arme
ascuțite și contondente utilizate ca arme de
mână, cu excepţia armelor de foc, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, instrumente pentru
sacrificarea și tranșarea animalelor, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
unelte manuale pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte manuale pentru tăiere,
găurire, șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței,
cutite, bricege, pumnale, rozete, bastoane/
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bâte/bastoane pentru poliţişti, topoare, bricege
multifuncționale, cleşti, perfoatoare, foarfeci,
şurubelniţe, instrumente de ştanţare, scule,
acționate manual, instrumente de fixare și
îmbinare, instrumente manuale de urgență și
salvare.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament pentru diagnosticare,
examinare și monitorizare, echipament
chirurgical și de tratare a rănilor, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, pulsoximetre (aparate medicale),
termometre, aparate şi sisteme de umidificare,
aparat pentru analizarea concentrației de alcool
din aerul expirat (de uz medical), dispozitive
auditive, echipament pentru exerciții fizice,
centuri abdominale, perne de aer pentru
scopuri medicale, brăţări anti-greaţă, brăţări anti-
reumatism, inele anti-reumatism, biberoane /
sticle pentru bebeluşi, supape pentru biberoane,
tetine pentru biberoane, aparate auditive,
lămpi pentru scopuri medicale, piepteni pentru
îndepartarea păduchilor, aparate de masaj,
aspiratoare nazale, jucării sexuale, termometre
pentru scopuri medicale, aparate de vibromasaj,
cadre pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, cadre de mers cu roţi
pentru facilitarea mobilităţii.
13. Arme și muniție, sprayuri de apărare
personală.
14. Instrumente pentru măsurarea timpului,
ceasuri şi piese pentru ceasuri, brățări şi curele
de ceas, cutii de ceas, cronometre, bijuterii, inele
şi lanţuri de chei şi brelocuri pentru acestea,
brelocuri, casete pentru bijuterii şi casete pentru
ceasuri, suvenire din cupru, articole din metale
preţioase şi imitaţii ale acestora, ornamente din
sau placate cu metale preţioase, sau imitaţii ale
acestora, cercei, pandantive bijuterii / pandantive
pentru bijuterii, cutii de bijuterii, medalioane
(bijuterii), bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
cutii de prezentare pentru bijuterii.
18. Bagaje, pungi, portofele, piele și imitație de
piele, blănuri și piei și produse rezultate din
acestea, articole de piele și imitație de piele,
portofele din piele, tocuri din piele, săculeți din
piele, genți din piele, portchei din piele, truse
din piele, portofele din piele pentru cardurile de
credit, ghiozdane.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru jocuri video, jocuri de table, mingi pentru
jocuri, haltere, jocuri pe table, mănuşi de box,
jocuri de constructive, jocuri de şah, table de şah,
jetoane pentru jocurile de noroc, pomi de crăciun
din material sintetic, confetii, truse de magie,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru

vânatoare sau pescuit / nade pentru vânatoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino, table
de dame, dame (jocuri), drone (jucarii), gantere,
mese de fotbal, aparate de gimnastică, puzzle-
uri, zmeie, ornamente pentru pomii de crăciun,
cu excepţia instalaţiilor, lumânarilor şi produselor
de cofetărie, jocuri de societate, aparate pentru
exerciţii fizice, piñatas, cărţi de joc, jucării de
pluş, saci de box, mosoare pentru pescuit,
vehicule de jucărie cu telecomandă, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, skateboard, piscine
(articole de joacă).
31. Plante și flori naturale, semințe, bulbi și
răsaduri pentru reproducerea plantelor, buchete
şi aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate decorative, buchete şi aranjamente
personalizate.
34. Articole pentru uz cu tutun, brichete
pentru fumători, scrumiere pentru fumători, ţigări
electronice, narghilea, brichete pentru fumători,
cutii pentru tutunul de prizat.
35. Regruparea în beneficiul terţilor, 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 comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale terţilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.

───────
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(210) M 2021 01111
(151) 12/02/2021
(732) SVIT BRANDS SRL, BD. GRIVITEI,

NR.47, BL.32, SC.C, ET.I, AP.4,
CAM.2, JUD. BRASOV, BRASOV,
500177, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ZAJA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

3. Produse pentru toaletă, de uz cosmetic,
preparate pentru îngrijirea animalelor, de uz
cosmetic, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
preparate pentru curățare și odorizante, de uz
cosmetic.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie.
9. Materiale înregistrate, descărcabile,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, magneţi,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, echipament pentru
scufundări, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți.
10. Echipament pentru exerciții fizice, de uz
medical, dispozitive pentru protecția auzului,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și
suzete, instrumente ajutătoare pentru sex,
aparate și instrumente medicale și veterinare,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți.
11. Aparate de iluminat și reflectoare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, aparate
pentru încălzire și uscare personală,
instalații de uscare, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,

ventilare, climatizare și purificare (ambient),
aprinzătoare.
14. Pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, bijuterii, instrumente pentru
măsurarea timpului, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea.
15. Instrumente muzicale, accesorii muzicale.
16. Obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, materiale pentru filtrare
din hârtie, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, articole de papetărie și accesorii
educative, adezivi, produse de imprimerie, hârtie
și carton.
18. Umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele şi alte accesorii respectiv: genți pentru
cosmetice, borsete, genţi de voiaj, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, etichete din piele, hamuri de siguranță
pentru copii, genţi pentru articole de toaletă
vândute goale.
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, ustensile cosmetice și
de toaletă, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, acvarii și
vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie, cuști
pentru animale de companie, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate
de acestea, litiere pentru animale de companie,
mănuși pentru îngrijirea animalelor, recipiente
de băut pentru animale, perii pentru toaleta
animalelor de companie, recipiente de mâncare
pentru animale de companie, ajutaje pentru
pulverizare pentru furtunurile de grădină, farfurii
și suporturi pentru ghivece, ghivece de flori,
mănuși de grădinărit, terarii de apartament
(pentru animale), terarii de apartament (pentru
plante), vaze, aparat pentru parfumarea aerului.
24. Ţesături (materiale) textile, produse textile şi
înlocuitori.
28. Articole și echipament de sport, decorații
festive, jucării cu caracter de noutate pentru a
face glume, pomi de Crăciun artificiali, jucării,
jocuri și articole de joacă.

───────
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(210) M 2021 01112
(151) 12/02/2021
(732) GEORGIAN DAN ANDREI,

STR. MUZEULUI NR. 9, JUDEŢ
DAMBOVIŢA, MORENI, 135300,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Dulce cu Suflet WE
BAKE IT . YOU TAKE IT.

(531) Clasificare Viena:
08.01.16; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roz (RAL 3015),
maro deschis (RAL 1001), maro închis
(RAL 8024), gri, verde, alb

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă.
43. Servicii de restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01113
(151) 12/02/2021
(732) SOLAR LOGISTIC SRL,

STRADA LUNCII NR.3A, JUDEŢ
HUNEDOARA, ORASTIE,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SOLAR Logistic

(531) Clasificare Viena:
01.03.06; 07.03.11; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 07.03.25

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
galben

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

11. Instalaţii şi sisteme de încălzire, boilere,
unitati de incalzire, puffere (aparate de încălzire),
vase de acumulare pentru instalaţiile de încălzire
şi sanitare, colectoare termice solare (încălzire),
aparate de stocare a energiei solare utilizate
pentru încălzire.
35. Servicii de publicitate marketing şi
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la instalaţii şi sisteme de încălzire
solare, servicii de comerţ online cu amănuntul
referitoare la instalaţii şi sisteme de încălzire
solare.
37. Servicii de instalare de sisteme de încălzire
solară, servicii de întreţinere şi reparaţii de
instalatţi şi sisteme de încălzire solare.

───────
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(210) M 2021 01114
(151) 12/02/2021
(732) MAXIM CAZAC, STR. COZLA

NR.3, BL.B1A SC.6 AP. 232,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032733,
ROMANIA

(540)

PAX Atelierul de monumente

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.17

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

19. Pietre funerare, piatră, ornamente din piatră.
40. Lucrări de gravură pe pietre funerare.

───────

(210) M 2021 01115
(151) 12/02/2021
(732) NUTRIETIQUE SRL, STR.

THEODOR PALLADY NR. 18, BL.
M5A, SC. A, AP. 15, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032263, ROMANIA

(540)

NutriEtique

(531) Clasificare Viena:
05.07.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii de consultanță în nutriție.

───────

(210) M 2021 01116
(151) 12/02/2021
(732) MOTODISCOUNT.RO SRL, STR.

VASILE GOLDIS 103, JUDEŢ
ILFOV, BERCENI, 077020, ILFOV,
ROMANIA

(540)
MOTODISCOUNT

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile.

───────

(210) M 2021 01117
(151) 12/02/2021
(732) ADINA SRL, STR. FOLTANUL NR.

1E, JUDEŢ GALAŢI, VINATORI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

NOVEL laboratory

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(RGB 89 174 226), albastru închis
(RGB 47 95 154/54 111 186)

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice respectiv:
cercetare, evaluare, analize industriale şi
testare de laborator în domeniul materialelor
şi produselor textile şi consultanţă tehnologică
aferentă.
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───────

(210) M 2021 01118
(151) 12/02/2021
(732) SC ORNAMENT SRL, STR.

19 NOIEMBRIE NR. 13, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR.
N. DASCALESCU NR. 11, BL.
T3, SC. F, AP. 70, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

MARMOTEK Materialul
care face Diferenta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, portocaliu

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

19. Materiale pentru construcții, mortar pentru
construcții, pastă de ciment, statuete, busturi
și piese ornamentale din ciment, piatră sau
marmură.
35. Restrângerea la un loc în beneficiul altora, a
unei varietăți de bunuri pentru a da posibilitatea
clienților să vadă și să cumpere acele bunuri,
acestea putând fi asigurate prin magazine
en-gros, en-detail sau on-line, prin cataloage
de vânzare, prin corespondență sau mijloace
electronice cum ar fi site-urile web sau al
emisiunilor de teleshoping.
39. Servicii legate de ambalarea, transportul și
depozitarea bunurilor în depozite sau alte clădiri
pentru păstrare sau pază, servicii de distribuție.

───────

(210) M 2021 01119
(151) 12/02/2021
(732) SC LUCKY MAN SRL, STR.

RAHOVA NR. 90, JUDETUL
VALCEA, DRAGASANI, 245700,
VALCEA, ROMANIA

(540)

FOX Fishing

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.01.08

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#db7c01), negru (HEX #000000)

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

35. Servicii de vânzare a articolelor de pescuit
și pentru sporturi exterioare prin intermediul
magazinelor fizice și online.

───────

(210) M 2021 01120
(151) 12/02/2021
(732) BISCUITS INCORPORATED SRL,

STR ITALIANA NR 26, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020976, ROMANIA

(540)
Verv

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

30. Biscuiți crackers cu aromă de legume,
batoane pe bază de ciocolată ca substituți
alimentari, batoane pe bază de cereale ca
substituți alimentari, batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, baozi (chifle
umplute), aperitive (tartine), amestecuri de ovăz
care conțin fructe uscate, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de plante, biscuiți cu ceapă,
biscuiți de orez, biscuiți sărați din orez,
chifle cu gem de fasole, bulete din orez,
brioșe, chifle înăbușite umplute cu pastă de
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fasole roșie, chifle umplute, chipsuri de orez,
chipsuri de porumb, chipsuri de creveți, chipsuri
de porumb cu gust de alge, chipsuri de
porumb cu gust de legume, colțunași tipici
bucătăriei asiatice (somosa), clătite sărate,
clătite kimchi (kimchijeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite cu ceapă verde
(pajeon), clătite congelate, clătite americane,
clătite, chipsuri taco, chow mein (mâncare de
tăiței cu specific chinezesc), chipsuri tortilla,
chipsuri pe bază de cereale, chipsuri din cereale,
chipsuri din aluat wonton, covrigei, covrigei moi,
empanada pe bază de aluat umplut, fajitas (fel
de mâncare mexicană), feluri de mâncare în
special pe bază de orez, floricele de porumb
preparate, găluști de orez acoperite cu pudră
de fasole (injeolmi), găluști chinezești pe bază
de aluat gătite în abur (shumai, gătite), găluște
din orez garnisite cu pastă de fasole dulce
(ankoro), găluște de orez, gustări alimentare
din porumb sub formă de inele, gimbap (fel de
mâncare coreean pe bază de orez), galuște
chinezești umplute (gyoza, gătite), fulgi de orez,
fulgi de cereale uscate, crumble (produs de
patiserie), gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, gustări rapide
preparate din grâu integral, gustări preparate
conținând în principal cereale expandate, gustări
pe bază de orez, gustări pe bază de multicereale,
gustări pe bază de cereale, gustări din porumb,
gustări din tortilla, gustări sărate pe bază de
cereale, jeleu de hrișcă (memilmuk), jiaozi
(găluști umplute), mâncăruri preparate care
conțin (în principal) orez, mâncăruri pregătite
pe bază de orez, mâncăruri pe bază de
orez, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
congelate constând în principal din orez, orez
preparat învelit în alge marine, orez glutinos
învelit în frunze de bambus (zongzi), orez dulce
cu nuci și jujubă, denumit și măslin dobrogean,
(yaksik), orez amestecat cu legume și carne
de vită (bibimbap), nachos (mâncare tradițională
mexicană), mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, mâncăruri
preparate pe bază de orez, plăcinte, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, plăcinte dulci sau
sărate, plăcinte cu legume, prăjitură de orez
tradițională coreană (injeolmi), prăjituri din orez
cleios (chapsalttock), prăjituri din mei, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește
sau legume adăugate, produse pentru gustări
preparate din amidon de porumb, produse
pentru gustări conținând în principal cereale,
produse de patiserie din legume și carne,

produse din patiserie congelate umplute cu
carne, produse de patiserie aromate, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri, rizoto,
ravioli, quiche (tarte sărate), quiche (preparat
culinar franțuzesc), quesadilla (preparat culinar
mexican), produse snacks preparate pe bază de
porumb, produse pentru gustări preparate din
făină de soia, produse pentru gustări preparate
din făină de porumb, produse pentru gustări
preparate din făină de orez, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
sandvișuri, salată de orez, rulouri de alge marine
deshidratate (gimbap), rulouri de primăvară,
rulouri umplute, rulouri cu ou, spirale din porumb,
won ton (găluști pe bază de aluat umplut), vafe
congelate, turte din orez, turte din orez învelite
în ciocolată, turte de orez sote (topokki), turte de
mălai fierte într-un înveliș de frunze, taco, tartă
de orez, terci de dovleac (hobak-juk), tortillas,
tabbouleh (salată libaneză).
32. Amestecuri pentru prepararea sorbeturilor,
siropuri pentru băuturi, citronadă, concentrate
pentru preparat băuturi de fructe,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, prafuri pentru prepararea băuturilor
efervescente, esențe pentru fabricarea
băuturilor, esențe pentru prepararea de băuturi
nealcoolice, nu sub formă de uleiuri esențiale,
esențe pentru preparat ape minerale aromatizate
(nu sub formă de uleiuri esențiale), extracte de
hamei pentru prepararea unor băuturi, extracte
de must nefermentat, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, siropuri pentru
băuturi, sirop de migdale, sirop de malț pentru
băuturi, sirop de coacăze negre, produse pentru
fabricarea de sifon, pudre folosite la prepararea
băuturilor cu apă de nucă de cocos, preparate
dizolvabile pentru prepararea băuturilor, prafuri
utilizate la prepararea băuturilor răcoritoare,
prafuri utilizate la prepararea băuturilor pe bază
de fructe, prafuri pentru prepararea de băuturi,
pastile pentru băuturi gazoase nemedicinale,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, siropuri
pentru limonadă, must de malț, must conservat,
nefermentat, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), suc de lămâie verde
folosit la prepararea băuturilor, suc de lămâie
folosit la prepararea băuturilor, suc concentrat
de portocale, suc concentrat de lămâi verzi,
suc concentrat de fructe (nealcoolic), suc
concentrat de fructe, must de struguri,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor, siropuri pentru preparat
ape minerale aromatizate, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor pe bază de zer, siropuri
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pentru prepararea băuturilor, siropuri pentru
pregătirea băuturilor cu arome de fructe, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, apă
de nucă de cocos ca băutură, apă gazoasă
(carbonatată), apă gazoasă (sifon), apă minerală
aromatizată, apă minerală carbogazoasă, apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), apă îmbogățită
nutritiv, apă îmbuteliată, apă minerală, apă
de masă, apă de izvor, apă de ghețar, apă
(băuturi), apă carbogazoasă, apă cu arome, ape
minerale (băuturi), băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, băuturi funcționale pe
bază de apă, apă tonică (băuturi care nu sunt
pentru uz medicinal), apă potabilă purificată,
apă potabilă distilată, apă potabilă cu vitamine,
apă potabilă, apă plată, ape minerale (băuturi),
ape minerale și gazoase, apă seltzer, apă
minerală (care nu este pentru uz medicinal),
ape cu aromă de fructe, ape care conțin oxid
de litiu, sifon, bitter lemon (băutură răcoritoare
carbogazoasă), băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi cola, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi
răcoritoare cu conținut caloric scăzut, băutură de
ghimbir seacă, băutură răcoritoare din ghimbir,
cola, cola (băuturi răcoritoare), limonade,
sucuri carbogazoase, aperitive fără alcool, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă cu orz și lămâie, apă pe bază de orz
și portocale, apă tonică, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care conțin vitamine, băuturi
cu carbohidrați, băuturi cu gheață pisată
(băuturi parțial înghețate), băuturi cu guarana,
băuturi cu proteine, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, băuturi îmbogățite cu proteine
pentru sportivi, băuturi îmbogățite cu nutrimente,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, băuturi nealcoolice cu aromă
de ceai, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi izotonice (nu pentru uz
medical), băuturi izotonice, băuturi energizante
care conțin cafeină, băuturi energizante (care
nu sunt de uz medical), băuturi energizante,
băuturi din zer, băuturi din orez integral, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi sport cu electroliți,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu aromă
de ceai, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare cu aromă de cafea, băuturi
pentru sportivi, băuturi pe bază de zer, băuturi
pe bază de sucuri de legume verzi, băuturi pe
bază de prune afumate, băuturi pe bază de ovăz
(nefiind înlocuitori de lapte), băuturi pe bază
de orez, nefiind înlocuitori de lapte, băuturi pe

bază de fasole mung, băuturi pe baza de nuci
și de soia, băuturi nealcoolice fără malț (altele
decât cele de uz medical), băuturi nealcoolice
pe bază de miere, băuturi nealcoolice îmbogățite
cu vitamine și cu săruri minerale, șerbeturi din
fructe (băuturi), smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), sevă de mesteacăn, sevă de
arțar, sarsaparilla (băutură nealcoolică), ramune
(băuturi răcoritoare japoneze), punci nealcoolic
din fructe de kaki uscate cu scorțișoară
(sujeonggwa), punci nealcoolic, punci de orez,
nealcoolic (sikhye), punci de fructe, nealcoolic,
douzhi (băutură pe bază de fasole fermentată),
cocteiluri fără alcool, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, cidru fără alcool, baze nealcoolice
pentru cocteiluri, smoothies, sorbete sub formă
de băuturi, sorbeturi (băuturi), vinuri fără alcool,
vinuri nealcoolice, amestec de sucuri de fructe,
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, băuturi care constau în
principal din sucuri de fructe, băuturi cu aromă
de fructe, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi cu suc de ghimbir, băuturi cu
suc de portocale, băuturi cu suc de struguri,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice, băuturi
de fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
băuturi din legume, băuturi nealcoolice cu suc de
legume, băuturi pe bază de cocos, siropuri de
fructe, suc de roșii (băuturi), nectaruri de fructe,
nealcoolice, musturi, concentrate de sucuri de
fructe, extracte din fructe fără alcool, băuturi din
fructe, fără alcool, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de aloe, băuturi pe
bază de suc de ananas, băuturi pe bază de
suc de mere, suc de struguri, suc de răchițele,
suc de rodii, suc de portocale, suc de pepene
verde, smoothies conținând cereale și ovăz,
smoothies cu legume, suc concentrat de prune
afumate, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de guave, suc de
mango, suc de pepene galben, sucuri de legume
(băuturi), sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
de fructe utilizate ca băuturi, sucuri de fructe
organice, sucuri de fructe gazoase, sucuri de
aloe vera.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 01121
(151) 12/02/2021
(732) EUROBOOK SRL, STR. PIATA

VOIEVOZILOR NR.12, BL.X7, ET.6,
AP.2, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EUROBOOK UNIŢI
PRIN CĂRŢI!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărituri), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, albume tipărite,
almanahuri, invitaţii (papetărie), bannere din
hârtie, semne de cărţi, cărţi, caiete, planse
scolare, fise de lucru, autocolante (articole
de papetarie), etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), reviste (publicaţii periodice),
manuale (ghiduri), agende (tipărituri), ilustraţii
(tipărituri), publicaţii tipărite, materiale tipărite,
abţibilduri (papetărie), materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), cartonaşe tipărite, altele
decât pentru jocuri, cărţi de scris sau de
colorat, panouri publicitare din hârtie sau
carton neelectrice, table aritmetice/ tabla
înmulțirii, cărți broșate, calendare (tipărituri),
benzi desenate (tipărituri), blocuri de desen
(tipărituri), materiale pentru desen, fluturași
publicitar, formulare tipărite, hărți geografice,
tipărituri grafice, reproduceri grafice (tipărituri),
reprezentari grafice, felicitari tipărite, ghiduri
(manuale), felicitări muzicale (tipărituri), carnete
de notițe, broșuri (tipărituri), hârtii pentru pictură
și caligrafie, cărți poștale, orare tipărite, forme

de tipar, caractere tipografice, articole pentru
școală (papetărie), cărți de cântece, papetărie,
materiale de scris, hârtie de scris.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, carti
de joc, puzzle-uri, decorațiuni pentru pomul de
crăciun, jucării cu carater de noutate pentru
a face glume și pentru petreceri, de exemplu,
măști de carnaval, pălării de petrecere din
hârtie, confeti și pocnitori cu surprize specifice
crăciunului, jocuri de societate, măști de teatru,
machete de jucărie, mașini de jucărie, case de
jucărie pentru copii, figurine de jucărie, roboți de
jucărie.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de texte publicitare,
servicii publicitare, de marketing și promoționale,
de exemplu, distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea și publicarea
de texte publicitare, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de marketing comercial,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, organizarea de târguri și expoziții cu
scop comercial sau publicitar, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, publicitate directă prin
poștă, demonstrație cu produse, răspândirea
materialelor publicitate, marketing, închirierea de
material publicitar.
41. Servicii de educaţie, furnizarea de instruire,
activităţi culturale, servicii de editare, altele decât
cele cu scop publicitar, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
traducere, scrierea de texte, altele decât textele
publicitare, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, publicare si editarea
de carti, publicare si editarea de materiale
tiparite, publicare online a cărților și jurnalelor
electronice, educație religioasă, tehnoredactare
computerizată electronică, instruire practică
(demonstrații), fotografie.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
12/02/2021-14/02/2021

(210) M 2021 01122
(151) 12/02/2021
(732) AUCHAN HOLDING, 40 AVENUE

DE FLANDRE 59170, CROIX,
FRANȚA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Viață Nouă by Auchan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.01; 03.07.24

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

clase:
35. Regruparea, in avantajul tertilor, a unei
varietăți de produse second hand, și anume
textile și accesorii, electronice și multimedia,
cultură și agrement (cărți, dvd-uri, jocuri video),
menaj (lenjerie de uz casnic, tacamuri), vin,
produse pentru îngrijirea copiilor (cărucioare,
scaune auto pentru copii) fara accesorii mici,
jucării, accesorii sportive, bijuterii, permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, servicii de depozitare
(stocare) a tuturor produselor de mai sus,
publicitate, servicii de informare, consultanță și
consiliere referitoare la cele menționate mai sus.

───────

(210) M 2021 01124
(151) 12/02/2021
(732) BOGDAN DELIU, STR.

MARIA ROSETTI NR.12, AP.1,
BUCUREŞTI, 020485, ROMANIA

(540)

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

18. Piele sintetică, piele sau imitație de piele,
șireturi din piele, șnururi din piele, articole de
șelărie din piele, articole de piele vândute vrac,
carton imitație de piele, casete din piele sau
din piele artificială, chingi din piele, curelărie
realizată din piele, curele de piele pentru bagaje,
curele de umăr din piele, curele din imitație
de piele, curele din piele, curele din piele
(șelărie), cutii de pălării din imitație de piele,
cutii din imitații de piele, cutii din piele, genți
de cumpărături din piele, genți de voiaj din
imitație de piele, genți de voiaj din piele pentru
haine, genți din imitatie de piele, genți din piele,
genți pentru cumpărături fabricate din piele,
genți și portofele din piele, huse de mobilă,
din piele, huse din piele pentru arcuri, piele
de poliuretan, piele de șarpe, imitații de piele,
împletituri din piele, piele netăbăcită și alte
tipuri de piei prelucrate sau semiprelucrate, piele
pentru harnașamente, piele pentru mobilier, piele
pentru pantofi, portchei din piele, portmonee de
piele, portmonee din piele, portmonee (produse
din piele), portofele din piele, portofele din piele
pentru cardurile de credit, portofele din piele
pentru carduri de credit, poșete din imitație
de piele, poșete din piele, șnururi din piele
pentru legat sub bărbie, suporturi din imitație
de piele pentru cărți de credit, suporturi din
piele pentru cărți de credit, suporturi pentru
carduri de credit, din piele, ținte decorative
pentru materiale din piele, tocuri din piele,
serviete din piele, produse din piele brută de
ros pentru câini, punguțe, plicuri, săculeți din
piele pentru ambalaj, recipiente industriale din
piele pentru ambalare, săculeți din piele, serviete
(articole din piele), serviete din imitație de piele,
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portchei din imitații de piele, port-carduri din
imitație de piele, port-carduri de piele, șnur
de piele, piele de căprioară, cu excepția celei
pentru curățare, piele brută sau semiprelucrată,
moleschin (imitație de piele), ţesături din piele,
lese din piele, imitații de piele vândute vrac,
garnituri din piele pentru mobile, foi din piele
pentru manufacturi, foi din imitații de piele pentru
manufacturi, etichete pentru bagaje (articole din
piele), etichete din piele, cutii din piele pentru
pălării, truse de scule, din piele (goale), valize de
piele, valve din piele.

───────

(210) M 2021 01125
(151) 12/02/2021
(732) TAMÁS BÉLA TÓTH, DÉLCEG

UTCA 20, SZEGED, 6727,
UNGARIA

(540)

GLOBAL FITNESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.02.07; 29.01.12

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

clase:
41. Servicii sportive și de fitness, exploatarea
instalațiilor sportive, servicii furnizate de către
cluburile de fitness, servicii ale cluburilor de
fitness, servicii de pregătire pentru menținerea
condiției fizice (fitness), administrare de centre
de fitness, servicii de formare în domeniul
fitnessului, servicii de săli de sport în materie
de culturism, servicii de săli de sport în materie
de antrenamentul cu greutăți, servicii ale unui
antrenor personal (fitness)

───────

(210) M 2021 01126
(151) 12/02/2021
(732) OANA JITARU, STR. ECATERINA

VARGA NR. 49, JUD. BRAŞOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Prein

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

27. Mochete (carpete), covoare, preșuri,
rogojini, linoleum și alte produse pentru
acoperirea podelelor

───────

(210) M 2021 01127
(151) 12/02/2021
(732) GROOMING WORLD SRL, STR.

VALERIAN PRESCUREA NR. 28,
AP.2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
ALPHA PET

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

18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
animale vii, organisme pentru reproducere,
momeală, nu artificială, paturi și culcușuri
pentru animale, plante, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere.
35. Publicitate, publicitate online, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate
prin corespondență, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate și marketing, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate și marketing
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2021 01129
(151) 12/02/2021
(732) CREATIVE FITOUT SRL, ERICH

BERGEL NR. 1, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

GEPPETTO mobili

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.13.25; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu (RAL
2012), gri, alb, verde (RAL 6026)

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

20. Mobilier.
42. Design de mobilier.

───────

(210) M 2021 01130
(151) 12/02/2021
(732) LED MARKET TECH SRL, BD.

BUCURESTII NOI 177, SECTORUL
1, BUCUREȘTI, 012369, ROMANIA

(540)
LED Market

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

11. Aparate de iluminat și reflectoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare.
35. Abonament la ziare electronice,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare.

───────

(210) M 2021 01131
(151) 12/02/2021
(732) JOJO BEAUTY CARE SRL, STR.

CONSTANTIN ARICESCU NR 67,
ET.1, SECTOR 1, BUCURESTI,
00000, ROMANIA

(540)

JOJO LINE

(531) Clasificare Viena:
26.02.07; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 01132
(151) 12/02/2021
(732) DOCENDO DTM SOLUTIONS SRL,

STR. UNIRII NR. 100, JUDEȚUL
DOLJ, SEGARCEA, 205400, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Aventi

(531) Clasificare Viena:
26.03.23; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:bleumarin (HEX
#14213d), galben (HEX #ffe33b), roșu
(HEX #ff2925)

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

35. Actualizarea informațiilor publicitare într-o
bază de date computerizată, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
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vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
administrare în materie de activități de
marketing, afișaj, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, agenții de publicitate, agenții
de relații cu publicul, analize publicitare, servicii
de anunțuri clasificate, asistență comercială
cu privire la imaginea comercială, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, asistență în afaceri
privind identitatea corporativă, asistență în
domeniul comercializării produselor, campanii
de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, compilare de anunțuri publicitare,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, compilare
de reclame pentru pagini web pe internet,
compilare de statistici privind publicitatea,
căutare de sponsorizare, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web
de internet, concepere de broșuri publicitare,
concepere de fluturași publicitari, concepere
de logouri publicitare, concepere de material
publicitar, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, consultanță cu privire la
căutarea de sponsori, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare de
campanii promoționale, editare și actualizare
de texte publicitare, difuzarea de date privind
publicitatea, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, furnizare
de informații privind publicitatea, furnizare
de servicii publicitare, furnizare de modele
pentru campanii promoționale, furnizare de
informații publicitare, indexare web în scop
comercial sau publicitar, informații de marketing,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte
de publicitate și promovare pentru alte
persoane, intermediere publicitară, marketing
de produse, marketing de baza de date,
marketing comercial (în afară de comercializare),
management promoțional pentru persoane
celebre, management promoțional pentru
personalități sportive, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, marketing de
referință, marketing digital, întocmire de rapoarte
de marketing, întocmire de planuri de marketing,

întocmire de reclame, întocmirea de texte de
publicitate comercială, marketing promoțional,
marketing pentru evenimente, marketing pe
internet, marketing în cadrul publicării de
software, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de publicitate, plasare de reclame, plasarea
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire
de anunțuri publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare personalizate, în folosul terților,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, pregătire și plasare
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire
de publicații publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
prezentare de firme și produse și servicii
ale acestora pe internet, prezentare de firme
pe internet și în alte medii de comunicare,
pregătirea și distribuirea reclamelor.

───────

(210) M 2021 01134
(151) 12/02/2021
(732) ANDRA - IOANA BUNEA, STRADA

SIR. VALEA CARUNTEL NR. 7,
JUDEȚUL PRAHOVA, BREAZA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

DULCELLE
CHOCOLATE & MORE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 08.01.19

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

30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse
de cofetărie, înghețate) și șerbeturi, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, pateuri (patiserie), specialități de
patiserie, produse de patiserie, produse de
cofetărie și înghețate, produse de cofetărie dulci
aromate, produse de cofetărie din ciocolată,
aperitive (tartine), baghete umplute, cereale
procesate, chipsuri din cereale, batoane de
cereale, ciocolată, ciocolată tartinabilă, ciocolată
caldă, înlocuitori (ciocolată), esențe de ciocolată,
altele decât uleiurile esențiale, sosuri de
ciocolată, umpluturi pe bază de ciocolată,
produse pe bază de ciocolată, deserturi pe
bază de ciocolată, produse de cofetărie umplute
cu vin, produse de cofetărie umplute cu
alcool, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie cu crema spumă, trufe cu rom
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
cu aromă de ciocolată, nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
pe bază de arahide, ciocolată pentru produse
de cofetărie și pâine, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie congelate, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, produse
de cofetărie congelate pe bază de lactate,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie cu
aromă de lemn dulce, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse de cofetărie din zahăr,
prăjituri, prăjituri înghețate, prăjituri cu fructe,
pesmeciori (prăjituri), pișcoturi (prăjituri), prăjituri
pentru ceai, prăjituri cu cremă, arome pentru
prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri din mei, făină
pentru prăjituri, prăjituri cu căpșuni, aluat pentru

prăjituri, prăjituri cu ciocolată, glazură de prăjituri,
glazuri pentru prăjituri, glazură pentru prăjituri,
amestecuri pentru prăjituri, preparate pentru
prăjituri, aluat de prăjituri, prăjituri cu migdale,
prăjiturici uscate (patiserie), aluat congelat
pentru prăjituri, prăjituri mici cu ciocolată,
preparate aromatice pentru prăjituri, prăjituri
cu fructe glasate, prăjituri din iaurt înghețate,
dulciuri pentru decorarea prăjiturilor, dulciuri
pentru ornarea prăjiturilor, amestecuri pentru
prepararea prăjiturilor, praf pentru prepararea
prăjiturilor.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
intermediere comercială, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu carne, fructe, ciuperci și legume
prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase), ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, produse lactate și înlocuitori, uleiuri
și grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu dulciuri, produse de patiserie
si cofetărie, produse de brutărie, ciocolată,
produse apicole, zahăr, îndulcitori, alimente
semipreparate si snack-uri., servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
semințe procesate, amidon, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu cazarea temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, furnizare de cazare temporară,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, pensiuni pentru animale, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
prepararea mâncării, prepararea alimentelor,
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servicii de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
servicii contractuale de alimentație, servicii ale
barurilor, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, servicii oferite de snack-
baruri, servire de alimente și băuturi, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de găzduire temporară în locuințe,
servicii de închiriere de camere, organizare și
furnizare de cazare temporară, furnizarea de
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering.

───────

(210) M 2021 01135
(151) 12/02/2021
(732) WOWIMB SRL, STRADA

NICOLAE GHICA BUDEȘTI NR.4A,
JUDEȚUL SIBIU, CISNĂDIE, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
WOW Imobiliare

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

35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, organizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri

comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare și realizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
de afaceri, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale.
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
servicii de evaluare de clădiri, servicii de
finanțare a proiectelor de clădiri, servicii
închiriere de clădiri, administrare de clădiri
cu locuințe, administrare de clădiri cu
apartamente, închirieri tip leasing de clădiri,
servicii de evaluări financiare privind proiectarea
clădirilor, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, gestiune financiară a proiectelor
de clădiri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, furnizare de informații privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, servicii de concesionare de
proprietăți funciare absolute, administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare, ipoteci pentru
proprietăți și terenuri, consultanță privind
investițiile rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare).
37. Servicii de construcții, impermeabilizarea
construcțiilor (izolare), servicii de construcție
de proprietăți, servicii de construcție de
verande, servicii de construcție de șosele,
servicii de construcție de sere, servicii de
construcție de uzine, servicii de construcție
de conducte, servicii de construcții de
cheiuri, servicii de construcție de magazine,
servicii de construcții de terase, servicii de
construcție de clădiri, servicii de construcție
de case, servicii de reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de consiliere privind renovarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de supraveghere
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a construcţiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, servicii de construcţie de proprietăţi,
servicii de renovare de proprietăţi, servicii de
întreţinere de proprietăţi, servicii de reparații
clădiri, servicii de renovarea clădirilor, servicii
de dezinfectarea clădirilor, curățarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, conservarea clădirilor,
întreținerea clădirilor, construcție de clădiri,
servicii de servicii de construcție de fundații
pentru clădiri, servicii de decorare (zugrăvire)
de clădiri, servicii de vopsire de clădiri, servicii
de demontare de clădiri, servicii de consolidare
de clădiri, servicii de curățare de clădiri, servicii
de reparații de clădiri, servicii de renovare
de clădiri, curățare igienică (clădiri), întreținere
de clădiri, curățarea clădirilor publice, izolarea
clădirilor existente, servicii de curățarea clădirilor
rezidențiale, supravegherea reparațiilor la clădiri,
servicii de dezmembrare de clădiri industriale,
servicii de instalarea armăturilor pentru clădiri,
construcții de clădiri instituționale, servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construirea de clădiri multifamiliale, servicii de
restaurări specializate de clădiri, servicii de
renovarea interioară a clădirilor, servicii de
renovarea și restaurarea clădirilor, servicii de
renovarea și repararea clădirilor, servicii de
amenajarea interiorului clădirilor companiilor,
servicii de curățarea industrială a clădirilor,
servicii de izolare termică a clădirilor, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, reparații și întreținere
de clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
aplicarea de căptușeli pe clădiri, construcție de
clădiri de apartamente, servicii de construcții de
clădiri, servicii de vopsire și decorare (zugrăvire)
de clădiri, servicii de construire de părți de clădiri,
servicii de cablare pentru telecomunicații în
clădiri, aplicarea de tencuială pe clădiri, reparații
și renovări de clădiri, servicii de redecorare
de clădiri, servicii de construcții și reparații de
clădiri, lucrări de reparații la clădiri, servicii de
renovare pentru clădiri, construcții și demolări
de clădiri, instalarea pereților despărțitori
pentru clădiri, montarea izolației termice la
clădiri, fumigarea clădirilor împotriva acțiunii
dăunătorilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, servicii de renovare a
clădirilor, servicii de curățarea suprafețelor
interioare ale clădirilor, servicii de spălare
a clădirilor, servicii de renovarea interioară
a clădirilor comerciale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de combatere
a dăunătorilor cu privire la clădiri, servicii de
curățare interioară și exterioară de clădiri, servicii
de construirea de clădiri destinate procesului
educativ, servicii de montare de clădiri și

structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, servicii de aplicare de acoperiri de
protecție pentru clădiri, servicii de construcție
de clădiri pe bază de comandă, întreținere
și reparare de instalații în clădiri, servicii de
aplicarea de vopsea de protecție pe clădiri,
servicii de informații privind construcția de
clădiri, instalare de sisteme de izolare pentru
clădiri, servicii de consultanță privind reparațiile
la clădiri, construcția de clădiri utilizate în
domeniul sănătății, servicii de construirea de
clădiri industriale și pentru producție, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri,
instalare de armături și garnituri pentru clădiri,
servicii de construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), servicii de
reparare și întreținere de clădiri cu birouri,
servicii de întreținere și reparații de conținutal
clădirii, instalare de panouri colorate pe
fațadele clădirilor, servicii de informații legate
de renovarea clădirilor, aplicarea de căptușeli
pentru repararea suprafețelor clădirilor (izolare),
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii de inspecție a
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
servicii de construcție de proprietăți, servicii
de întreținere de proprietăți, renovare de
proprietăți, servicii de construcție de proprietăți
industriale, servicii de construcție de proprietăți
rezidențiale, servicii de construcție de proprietăți
comerciale, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, informaţii
în domeniul construcţiilor, construcţii de
standuri comerciale şi magazine, închiriere de
echipament de construcţii (maşini de şantier),
servicii făcute de antreprenori în construcţii,
servicii făcute de persoane sau de organizaţii
care se ocupă de restaurarea de obiecte, servicii
specializate în domeniul construcţiei, cum ar fi
cele de prestate de zugravi, instalatori sanitari,
instalatori pentru instalaţiile de încălzire sau
țiglari, servicii de reparaţii, şi anume servicii care
se ocupă cu repunerea în bună stare a oricărui
obiect după uzură, stricăciune, deteriorare sau
distrugere parţială, servicii anexe serviciilor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
12/02/2021-14/02/2021

de construcţii cum ar fi verificarea proiectelor
de construcţii, servicii de închiriere de utilaje
sau de materiale de construcţii, instalare de
structuri temporare pentru târguri comerciale,
servicii de construcție de standuri pentru târguri
comerciale și expoziții, servicii de construirea de
zone rezidențiale, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, servicii de curățenie pentru
case din complexe rezidențiale, îndepărtarea
păsărilor din clădiri rezidențiale și comerciale,
construire de școli.

───────

(210) M 2021 01136
(151) 12/02/2021
(732) CLAUDIU-GEORGE SAVA,

STRADA GEORGE COȘBUC NR.
59, JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

X-CUT STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 26.01.03; 26.11.01

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire, toate
acestea în legătură cu servicii de saloane de
înfrumuseţare.
44. Servicii de saloane de înfrumuseţare.

───────

(210) M 2021 01137
(151) 13/02/2021
(732) STEFAN BALUTA, COM.

VAIDEENI, SAT. VAIDEENI, STR.
PRINCIPALA NR. 1, JUDEȚUL
VÂLCEA, VAIDEENI, 247727,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Stâna de Vaideeni
PRODUSE AUTENTICE

ROMÂNEȘTI VÂLCEA, RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 25.01.18; 26.01.04

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2021 01138
(151) 13/02/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU LIBERTATE

ȘI EGALITATE DE GEN - A.L.E.G.,
BDUL C. COPOSU NR. 10/20,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
Festivalul Egalităţii de Gen

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod), administrare de
programe de schimburi culturale şi educative,
servicii prestate de o agenţie de descoperire
de talente (managementul afacerilor pentru
artişti), promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, negociere de tranzactii comerciale pentru
artisti scenici, servicii de comert cu amanuntul
online pentru muzica si filme descarcabile
si preinregistrate, servicii de rezervare a
angajamentelor pentru artisti interpreti, servicii
asigurate de magazine online de desfacere
cu amănuntul legate de vânzarea de reviste
descărcabile, cărţi, tonuri de apel, fişiere
cu muzică, sunete, imagini, video şi jocuri,
aplicaţii, servicii de magazine on-line de
comercializare cu amănuntul şi cu ridicata legate
de fişiere descă rcabile cu sunete, muzică,
imagini, video şi jocuri, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul legate
de vânzarea de produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, coordonarea şi organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi tîrguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
pregătirea şi realizarea de planuri, concept
media şi de publicitate, promovarea online de
reţele informatizate şi pagini web, publicarea
textelor publicitare, publicitate, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în

scopuri comerciale, promoţionale şi publicitate,
organizarea şi coordonarea de expoziţii în
scop comercial, organizarea şi coordonarea
de tîrguri şi expoziţii în scopuri comerciale,
organizarea şi coordonarea de tîrguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
organizarea de tîrguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale, organizarea
de întîlniri de afaceri, organizarea de trageri
la sorti cu premii în scopuri comerciale,
coordonarea, pregătirea şi organizarea de
expoziţii şi tîrguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, servicii de consultanţă
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strîngere de fonduri, servicii de consultanţă
în afaceri privind gestionarea campaniilor de
strîngere de fonduri, servicii de lobby comercial,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, promovare
a vânzarilor de produse şi servicii ale terţilor
prin evenimente promoţionale, publicitate și
marketing, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, publicitate radio și de
televiziune, servicii de agenție de publicitate,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate electorală prin toate sursele mass-
media, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, servicii de informare a
publicului, de difuzare de declaraţii sau anunţuri
cu caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar
în scopuri politice, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, în scopuri politice,
publicarea textelor publicitare, în scopuri politice,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice, publicitate prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
servicii de promovare a imaginii partidului politic,
previziuni și analize economice, consultanță în
domeniul analizei activității economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
12/02/2021-14/02/2021

consultanță privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri în scopuri politice, servicii
de consultanță privind gestionarea campaniilor
de strângere de fonduri în scopuri politice,
servicii de consultanță în afaceri comerciale
privind organizarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanță în afaceri privind
promovarea campaniilor de strângere de fonduri.
36. Colectarea de fonduri şi sponsorizare,
investiţii de fonduri în scopuri caritabile,
organizarea de colecte în scopuri caritabile,
organizarea de activităţi de colectare de fonduri
pentru susţinerea cercetării medicale şi a
procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organziarea de colecte de binefacere
(pentru terţi), organizare de fonduri pentru
proiecte de ajutor extern, servicii de finanţare a
capitalului de risc pentru organizaţii non-profit.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare de
festivaluri in scopuri recreative, servicii de
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, agentii
de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de festivaluri muzicale, organizare
de seminarii si congrese, organizarea de
seminarii in scopuri recreative, organizare
si coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
spectacole muzicale, înregistrări de muzică,
reprezentații de muzică live, pregătire pentru
aprecierea muzicii (instuire), organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor

de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, organizarea de reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, concerte
în direct susținute de formații muzicale, servicii
de consultanta si informare referitoare la
pregatirea, coordonarea si organizarea de
concerte, furnizare de informatii, comentarii
si articole in domeniul muzicii prin retele de
calculatoare, servicii de instruire in domeniul
muzical, servicii de divertisment sub forma
de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3 nedescărcabil, furnizare
de muzică în format digital de pe internet,
nedescărcabil, muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, furnizare de
instalații pentru filme, spectacole, piese de
teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri
culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, furnizarea de informații în legătură cu
activităţi culturale, furnizare de informaţii despre
activităţi culturale, organizare şi coordonare de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
12/02/2021-14/02/2021

activităţi culturale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de conferinţe
în materie de activităţi culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, servicii culturale, organizarea de
seminarii în materie de activităţi culturale,
organizare de simpozioane referitoare la
educaţie., organizare de activităţi culturale
pentru tabere de vară, servicii de educaţie
muzicală, educaţie vocaţională pentru tineri,
servicii specifice şcolilor (educaţie), informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabil, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir
și online, asistenţă profesională individualizată
(coaching), furnizarea de ateliere de formare,
ateliere organizate în scopuri educative, ateliere
organizate în scopuri recreative, împrumut
de cărţi, consultanţă în domeniul formării şi
perfecţionării, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri şi
adulţi, coordonare de cursuri, seminarii şi
ateliere de lucru, coordonare de evenimente
de divertisment, coordonare de expoziţii în
scopuri de divertisment, coordonare de expoziţii
în scopuri recreative, coordonare de festivaluri
de film, cursuri de dezvoltare personală
(instruire), cursuri de sprijin pentru persoanele
cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decît cele de uz publicitar,
editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, informaţii de
materie de educaţie, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă,
fotoreportaje, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune de
bandă largă fără fir şi online, furnizare de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizare
de publicaţii online, nedescărcabile, furnizare
de informaţii referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de tutoriale online, informaţii

referitoare la recreere, instruire referitoare la
conveniente sociale, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, organizarea
de baluri, organizarea de ceremonii de
decernare de premii pentru recunoaşterea
meritelor, organizarea de ceremonii de
decernare de premii, organizarea de ceremonii
de premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii
de decernare de premii, organizarea de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, organizarea
de evenimente de ceremonie, organizarea
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de festivaluri, cu
scop educativ, cultural sau de divertisment,
organizarea de gale, organizarea de programe
de instruire pentru tineri, organizarea de
reuniuni şi conferinţe, organizarea de
seminarii, organizarea de sesiuni de formare
(instruire), organizarea de webinare, (instruire),
organizarea şi coordonarea de competiţii
(educație sau divertisment), organizarea şi
coordonarea de conferinţe şi congrese,
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, prezentări audiovizuale, producţie de
înregistrări audio şi video pe suporturi audio
şi video, producţie şi închiriere de materiale
educaţionale şi de pregătire, publicare de cărţi
electronice şi periodice pe internet, publicare
de cataloage, publicare de ghiduri pentru
învăţămînt şi instruire, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor
de date sau prin internet, nedescărcabile,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de conferinţe, realizarea, coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri pe
teme educaţionale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
furnizarea de informații despre congrese,
organizarea și conducerea de congrese,
realizare, coordonare și organizare de congrese,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, organizare de
festivaluri (divertisment), servicii de festivaluri
muzicale (divertisment), divertisment de tipul
festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizarea de festivaluri
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în scopuri educaţionale, demonstraţii în direct
pentru divertisment, organizare de demonstraţii
de dans (divertisment), organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizarea de
demonstraţii în scopuri educaţionale, organizare
de evenimente muzicale (divertisment), servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, prezentare de demonstraţii
de dans, organizarea de demonstraţii în
scopuri recreative, susținere de prelegeri pe
teme educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
instruire politică efectuată prin massmedia,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii
juridice, furnizarea de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, publicare de reviste,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicare
de calendare de evenimente, publicarea de
reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice, publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale
şi publicaţii tipărite, publicarea de reviste
pentru consumatori, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, educație
vocațională pentru tineri, furnizare de centre
de pregătire pentru tineri, furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri (instruire), organizare
de programe de instruire pentru tineri, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri în vederea
pregătirii in domeniul politic, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de
pregătire în domeniul politic pentru tineri și
adulți, organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe
şi congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale, publicaţii
de texte şi cărţi, organizarea de simpozioane,
expoziţii, congrese, colocvii istorico-politice, cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de activităţi cu caracter politic,
adunări generale, dezbateri publice, iniţiative
legislative, demonstraţii cu scop cultural,
educativ, organizarea de activităţi social-
ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici, cu

scop cultural, educativ și de divertisment,
organizarea de spectacole de divertisment în
scopuri politice, organizarea şi desfăşurarea
de campanii electorale pentru alegeri locale,
parlamentare şi prezidenţiale cu scop cultural,
educativ, susținere de prelegeri pe teme sociale,
politice, publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale.

───────

(210) M 2021 01139
(151) 14/02/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU LIBERTATE

ȘI EGALITATE DE GEN - A.L.E.G.,
BDUL C. COPOSU, NR. 10/20,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
550024, SIBIU, ROMANIA

(540)
ȘiEuReușesc

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod), administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, coordonarea şi organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi tîrguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
pregătirea şi realizarea de planuri, concept
media şi de publicitate, promovarea online de
reţele informatizate şi pagini web, publicarea
textelor publicitare, publicitate, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitate,
organizarea şi coordonarea de expoziţii în
scop comercial, organizarea şi coordonarea
de tîrguri şi expoziţii în scopuri comerciale,
organizarea şi coordonarea de tîrguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
organizarea de tîrguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale, organizarea
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de întîlniri de afaceri, organizarea de trageri
la sorti cu premii în scopuri comerciale,
coordonarea, pregătirea şi organizarea de
expoziţii şi tîrguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
servicii de consultanţă în afaceri privind
promovarea campaniilor de strîngere de fonduri,
servicii de consultanţă în afaceri privind
gestionarea campaniilor de strîngere de fonduri,
servicii de lobby
comercial, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, planificare şi
organizare de târguri comerciale, expoziţii şi
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
promovare avânzarilor de produse şi servicii
ale terţilor prin evenimente promoţionale,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate electorală prin toate sursele mass-
media, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, servicii de informare a
publicului, de difuzare de declaraţii sau anunţuri
cu caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar în
scopuri politice, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, în scopuri politice, publicarea
textelor publicitare, în scopuri politice, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, publicitate în presa de
interes general şi în presa de specialitate,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, servicii
de promovare a imaginii partidului politic,
previziuni și analize economice, consultanță în
domeniul analizei activității economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
consultanță privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri în scopuri politice, servicii
de consultanță privind gestionarea campaniilor
de strângere de fonduri în scopuri politice,
servicii de consultanță în afaceri comerciale
privind organizarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanță în afaceri privind
promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind geationarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță

în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, pregătire de campanii
publicitare, campanii de marketing, căutare
de sponsorizare, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, consultanță cu
privire la căutarea de sponsori, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu programe de premiere.
36. Colectarea de fonduri şi sponsorizare,
investiţii de fonduri în scopuri caritabile,
organizarea de colecte în scopuri caritabile,
organizarea de activităţi de colectare de fonduri
pentru susţinerea cercetării medicale şi a
procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organizare de fonduri pentru proiecte
de ajutor extern, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru organizaţii non-profit, organizarea
de colecte de binefacere (pentru terţi),
servicii filantropice privind donațiile financiare,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, sponsorizare financiară, sponsorizare
și protecție financiară, sponsorizare financiară
pentru activități sportive, colectarea de fonduri
și sponsorizare, sponsorizarea financiară a
evenimentelor teatrale, sponsorizarea financiară
a evenimentelor culturale, sponsorizare
financiară pentru activități de divertisment,
sponsorizare financiară și finanțare a
filmelor, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, sponsorizare financiară de activități
sportive electronice, servicii de finanțare
pentru sponsorizarea afacerilor, sponsorizarea
financiară a evenimentelor de dans,
sponsorizare financiară și finanțare a
programelor radio, sponsorizarea financiară a
evenimentelor de arte vizuale, sponsorizare
financiară și finanțare a programelor de
televiziune.
38. Transmitere de mesaje scurte (sms), de
imagini, de voce, de sunete, de muzică
și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
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video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor,
servicii de comunicare online, comunicare
prin bloguri online, servicii de comunicare pe
internet, comunicare de informații prin mijloace
electronice, comunicare de date prin mijloace
electronice, comunicare prin rețele private
virtuale (vpn), comunicare prin răspuns vocal
interactiv (ivr), servicii de comunicare pentru
transmisia de informații prin mijloace electronice,
comunicare electronică prin spații de chat, linii
de chat și forumuri pe internet, transmitere
de date și de informații prin intermediul
calculatoarelor și al mijloacelor electronice
de comunicare, difuzare de programe prin
internet, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere de date audio pe internet, furnizarea
accesului la platforme pe internet, servicii de
comunicații prestate pe internet, furnizarea
accesului la informații pe internet, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio pe
internet, difuzare de material audio și video
pe internet, transmitere pe internet de conținut
creat de utilizatori, comunicații printr-o rețea
de calculator globală sau internet, servicii de
difuzare audio și video prestate pe internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de internet.
41. Organizare de festivaluri cu scop educativ,
cultural sau de divertisment, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare de
festivaluri in scopuri recreative, servicii de
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de
agentii de rezervare de bilete pentru concerte,

servicii de festivaluri muzicale, organizare de
seminarii si congrese, organizarea de seminarii
in
scopuri recreative, organizare si coordonare
de seminarii și ateliere de lucru (instruire),
divertisment muzical, educație muzicală,
formare muzicală (instruire), editare muzicală,
spectacole muzicale, servicii de înregistrări de
muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale
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pentru televiziune, servicii de educație
muzicală, producție de videouri muzicale,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, furnizare de muzică digitală de
pe site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică în format digital de
pe internet, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată)
de pe internet, furnizare de instalații pentru
filme, spectacole, piese de teatru, muzică sau
instruire educațională, punerea la dispoziție de
muzică digitală (fără posibilitatea de descărcare)
pe internet, furnizare de clasificări pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, activităţi culturale,
activităţi sportive şi culturale, furnizare de
activităţi culturale, organizarea de
spectacole culturale, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activităţi culturale,
organizarea de evenimente culturale şi artistice,
organizare de festivităţi în scopuri culturale,
activităţi de divertisment, sportive şi culturale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
organizarea de competiţii în scopuri culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri
culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, informare în legătură cu activităţi
culturale, furnizare de informaţii despre activităţi
culturale, organizare şi coordonare de activităţi
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor
(educaţie), servicii de informaţii în materie de
educaţie, consultanţă profesională referitoare
la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment
multimedia printr-un site internet, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, furnizare de programe multimedia
de divertisment nedescărcabil, prin servicii

de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, asistenţă profesională individualizată
(coaching), furnizare de ateliere de formare,
ateliere organizate în scopuri educative, ateliere
organizate în scopuri recreative, împrumut
de cărţi, consultanţă în domeniul formării şi
perfecţionării, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri şi
adulţi, coordonare de cursuri, seminarii şi
ateliere de lucru, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment, coordonare de expoziţii în
scopuri recreative, coordonare de festivaluri de
film, cursuri de dezvoltare personală, cursuri de
sprijin pentru
persoanele cu dificultăţi de exprimare
orală, desfăşurarea de expoziţii în scop
de divertisment, demonstraţii în scop de
instruire, desfăşurare de seminarii de instruire,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
editarea de materiale tipărite care conţin poze,
altele decît cele de uz publicitar, editare
de publicaţii, editare de texte scrise, altele
decât cele publicitare, informaţii de materie
de educaţie, elaborarea de materiale didactice
distribuite la prelegerile profesionale, elaborarea
de materiale didactice distribuite la seminare de
management, formare continuă, fotoreportaje,
furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune de
bandă largă fără fir şi online, furnizare de
publicaţii electronice, furnizare de publicaţii
online nedescărcabile, furnizare de informaţii
referitoare la activitatea editorială, furnizarea
de tutoriale online, informaţii referitoare la
recreere, instruire referitoare la conveniente
sociale, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, organizarea
de baluri, organizarea de ceremonii de
decernare de premii pentru recunoaşterea
meritelor, organizarea de ceremonii de
decernare de premii, organizarea de ceremonii
de premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii
de decernare de premii, organizarea de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, organizarea
de evenimente de ceremonie, organizarea
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de festivaluri, organizarea
de gale, organizarea de programe de
instruire pentru tineri, organizarea de reuniuni
şi conferinţe, organizarea de seminarii,
organizarea de sesiuni de formare, organizarea
de webinare, organizarea şi coordonarea de
competiţii, organizarea şi coordonarea de
conferinţe şi congrese, organizarea de activităţi
educative destinate studenţilor, prezentări
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audiovizuale, producţie de înregistrări audio şi
video pe suporturi audio şi video, producţie
şi închiriere de materiale educaţionale şi de
pregătire, publicare de cărţi electronice şi
periodice pe internet, publicare de cataloage,
publicare de ghiduri pentru învăţămînt şi
instruire, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date
sau prin internet, realizarea, coordonarea
şi organizarea de seminarii, realizarea
coordonarea şi organizarea de conferinţe,
realizarea, coordonarea şi organizarea
de congrese, realizarea, coordonarea şi
organizarea de simpozioane, realizarea,
coordonarea şi organizarea de materiale
de lucru, susţinerea de prelegeri pe teme
educaţionale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
furnizarea de informații despre congrese,
organizarea și conducerea de congrese,
realizare, coordonare și organizare de congrese,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, organizare de
festivaluri (divertisment), servicii de festivaluri
muzicale (divertisment), divertisment de tipul
festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri educaţionale, demonstraţii în direct
pentru divertisment, organizare de demonstraţii
de dans (divertisment), organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizarea de
demonstraţii în scopuri educaţionale, organizare
de evenimente muzicale (divertisment), servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, prezentare de demonstraţii
de dans, organizarea de demonstraţii în
scopuri recreative, susținere de prelegeri pe
teme educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
instruire politică efectuată prin massmedia,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii
juridice, furnizarea de publicaţii dintr-o reţea

globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, publicare de reviste,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicare
de calendare de evenimente, publicarea de
reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale
şi publicaţii tipărite, publicarea de reviste
pentru consumatori, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, educație
vocațională pentru tineri, furnizare de centre de
pregătire pentru tineri, furnizare de cursuri de
pregătire pentru tineri, organizare de programe
de instruire pentru tineri, furnizare de cursuri
de instruire pentru tineri în vederea pregătirii
in domeniul politic, coordonare de cursuri de
instruire, de educație și de pregătire în domeniul
politic pentru tineri și adulți, organizarea de
mitinguri,
întruniri cu caracter electoral, organizarea de
conferinţe şi congrese, activităţi cu caracter
sportiv şi cultural pentru nominalizarea şi
susţinerea candidaţilor în campanii electorale,
publicaţii de texte şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, concerte muzicale pentru televiziune,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, servicii specifice şcolilor (educaţie),
publicarea de materiale multimedia online,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, proiectarea
filmelor, distribuție de filme, divertisment prin
filme, prezentare de filme, servicii de producție
de filme, producție de filme în studiouri, servicii
pentru producția de filme cinematografice,
producție de filme cinematografice de animație,
producție de filme în scopuri educative,
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producție de filme în scopuri educaționale,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, servicii de
editare în procesul de post producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor,
servicii de prelegeri (instruire) referitoare la
competențe în domeniul marketingului, servicii
de instruire în materie de marketing în comerțul
cu amănuntul, producție de filme formative,
producția de filme cinematografice, coaching
pentru viață (instruire), demonstrații în scop
de instruire, furnizarea de instruire online,
servicii de recreere și instruire, servicii educative
și de instruire, organizare de conferințe
educaționale, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, difuzare de materiale educative,
servicii de scriere pentru bloguri, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, divertisment pe internet,
producție de documentare, producție de
prezentări audiovizuale, servicii educaționale
de sprijin, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, cursuri de sprijin pentru
persoane cu dificultăți de exprimare orală,
pregătire pentru părinți în domeniul organizării de
grupuri de sprijin pentru părinți, servicii educative
în materie de abuz de droguri, servicii educative
în materie de abuz de substanțe care provoacă
dependență.
43. Servicii de adăpost de urgență (locuri
de cazare temporară), servicii de caritate, și
anume cazarea temporară, furnizare de alimente
persoanelor nevoiașe (servicii caritabile), servicii
de caritate, și anume, furnizarea de alimente
pentru persoanele nevoiașe, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente
și băuturi, furnizare de unități specializate
de asistență socială (servicii de găzduire
temporară), servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de pensiune, servicii de
cantină, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant cu autoservire, asigurarea
de hrană și băuturi, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii constând în furnizarea
de băuturi, pregătirea mâncărurilor și a

băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, furnizare de spații
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de ospitalitate (cazare), servire de alimente
și băuturi, servicii de restaurant cu servire la
pachet, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de restaurante cu
autoservire.
45. Furnizare de sprijin emoțional pentru familii,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții
de îngrijire pe termen lung, consultanță pentru
campanii politice, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe (servicii
caritabile), servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, servicii de asistență legală, furnizare
de servicii de suport personal pentru familiile
pacienților care suferă de boli care le pun în
pericol viața, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, închirierea articolelor de
îmbrăcăminte, auditare a conformității de
reglementare, auditare a conformității juridice,
servicii de house sitting (locuirea în casa unui
terţ şi întreţinerea acesteia pe o perioadă
temporară), cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, servicii juridice în legătură
cu negocierea contractelor pentru terţi, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă /
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), servicii de monitorizare
juridică, servicii de reprezentare juridică, servicii
de concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
servicii privind litigiile, servicii de restituirea
proprietăţilor pierdute, servicii de reţele de
socializare online, servicii de investigaţii privind
trecutului persoanelor, cluburi de întîlniri, servicii
de lobby politic, servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, servicii juridice pro-bono, servicii
juridice paralegale, servicii personale şi sociale,
servicii de reţele sociale online accesibile prin
aplicaţii mobile descărcabile.

───────
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(210) M 2021 01140
(151) 14/02/2021
(732) SC ZAMANI XMR SRL, STR.

DALIEI, NR.24, JUDETUL TIMIS,
GIROC, 307220, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ZAVORA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

10. Jucării erotice (sexuale).
25. Lenjerie intimă (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte erotică (articole de îmbrăcăminte),
articole de acoperirea capului pentru adulți.
35. Servicii oferite de un magazin online de
vânzare cu amănuntul pentru produse tip jucării
și articole de îmbrăcăminte, lenjerie intimă
și articole pentru acoperirea capului destinate
adulților.

───────

(210) M 2021 01141
(151) 14/02/2021
(732) ASOCIATIA LIGA

SUPORTERILOR VALCENI,
ALEEA DOINEI, NR 2, BL. N1,
SC E, AP 11, JUDETUL VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

BRIGADA ZĂVOI 1998

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 02.09.04

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

41. Educație, divertisment și sport.
───────

(210) M 2021 01143
(151) 14/02/2021
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

STR. MOARA DE FOC, NR. 35,
JUDEŢ IAŞI, IAȘI, 700520, IAȘI,
ROMANIA

(540)
SINDOPLAST

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale.
35. Servicii de comerţ, servicii de oferire
de informaţii comerciale pentru consumatori,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
a preparatelor cosmetice şi articolelor de toaletă
nemedicinale, parfumurilor și uleiurilor esenţiale.

───────


