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Cereri Mărci publicate în 19/05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 03653 12/05/2021 ARGOS DISTRIBUTION S.R.L. Comodo

ORIZONT SIBIU
International Photographic Salon
Sibiu

6 M 2021 03746 12/05/2021 BIOCHEM SRL MOAI

7 M 2021 03747 12/05/2021 STELIAN VASILE BURIAN eXtraflex industrial hose

8 M 2021 03748 12/05/2021 ROMFULDA PROD SRL CAȘCAVAL Zina romfulda

9 M 2021 03749 12/05/2021 Althea Life Science S.R.L. ALTALAX

10 M 2021 03750 12/05/2021 Althea Life Science S.R.L. LAXOMAX

11 M 2021 03751 12/05/2021 STELIAN-VASILE BURIAN eXtrafit industrial fittings

12 M 2021 03752 12/05/2021 ALEXANDRU ENE pomhub

13 M 2021 03753 12/05/2021 SEN ENGINEERING
SOLUTIONS SRL

SEN ENGINEERING
SOLUTIONS etalon pentru
performanță

14 M 2021 03754 12/05/2021 ALEXANDRU PETRE Quarashi

15 M 2021 03755 12/05/2021 SKIA REAL ESTATE S.R.L. skia REAL ESTATE

16 M 2021 03756 12/05/2021 SAFESIDE CCR SRL

17 M 2021 03757 12/05/2021 ADINA ALBERTS AMed HOMECARE

18 M 2021 03758 12/05/2021 JUST SEVEN SRL THEUS

19 M 2021 03759 12/05/2021 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

Misterele Preşedintelui

20 M 2021 03760 12/05/2021 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

Secret Prezidenţial

21 M 2021 03761 12/05/2021 VEDERE SRL OPTICA VEDERE eyeware &
more

22 M 2021 03762 12/05/2021 AVICARVIL SRL Bravo, ai gust!

23 M 2021 03763 12/05/2021 AVICARVIL SRL Cotco-Dacia

24 M 2021 03764 12/05/2021 TRIO GAMES SRL JOKER SALĂ DE JOCURI
PARIURI SPORTIVE

2 M 2021 03654 12/05/2021 ROMPRIX EXIM SRL ROMPRIX etichete.ro

3 M 2021 03655 12/05/2021 ROMPRIX EXIM SRL Specialistul în... ETICHETĂ

4 M 2021 03683 10/05/2021 ROYAL COMPUTERS SRL iggy

5 M 2021 03744 12/05/2021 ASOCIATIA FOTOCLUB
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 03765 12/05/2021 DELIA-GABRIELA DUMBRAVĂ

ERSILIA CĂLINA ALEXA
DESPINA-MARIA BORDEAN
DORICA BOTĂU
ILEANA COCAN
DIANA VERONICA DOGARU
CORINA DANA MIȘCĂ
CAMELIA MOLDOVAN
VIORICA MIRELA POPA
DIANA NICOLETA RABA
ISIDORA RADULOV
ADRIAN RIVIȘ
DUCU SANDU ȘTEF

LensSpread by
AKADEMIKAFOOD

26 M 2021 03766 12/05/2021 NICOLAESCU ADRIAN BINISTE

27 M 2021 03767 12/05/2021 METRO PROPERTIES SRL wings

28 M 2021 03769 12/05/2021 VICTOR-SILVIAN RADU MIMOZA Est. 1974

29 M 2021 03770 12/05/2021 NINGBO JOYSONQUIN
AUTOMOTIVE SYSTEMS
HOLDING Co., Ltd

JOYSONQUIN

30 M 2021 03771 12/05/2021 CRISTINA-MIHAELA FILIMON DOR DE IE Spirit Românesc

31 M 2021 03772 12/05/2021 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
AUTOMOBILISM SPORTIV

RALIUL ROMÂNIEI

32 M 2021 03773 12/05/2021 FEDERAŢIA ROMÂNA DE
AUTOMOBILISM SPORTIV

RALIUL DUNĂRII

33 M 2021 03774 12/05/2021 MIHAI VIOREL FIFOR DRUMUL CETATILOR
ARADENE

34 M 2021 03775 12/05/2021 VETRO SOLUTIONS SRL adVET

35 M 2021 03776 12/05/2021 MOTO HEADS MEDIA TV SRL The Bikers

36 M 2021 03777 12/05/2021 SC ALFI KIDDO SRL AF ALFI KIDDO

37 M 2021 03778 12/05/2021 VETRO SOLUTIONS SRL vetro

38 M 2021 03779 12/05/2021 GEORGE-VLADIMIR IVAŞCU NOSCE TE IPSUM

39 M 2021 03780 12/05/2021 ELIAN GEORGE URECHIATU
BACILA

Elian Băcilă The Father of Black
Painting from Romania

40 M 2021 03781 12/05/2021 LUMINITA CORNELIA DECU PURALCHIMIE

41 M 2021 03782 12/05/2021 LUMINITA CORNELIA DECU DARES BY CORNELIA
CHAUMONT

42 M 2021 03783 12/05/2021 LUMINITA CORNELIA DECU ACANDIDOSAN BY CORNELIA
CHAUMONT

43 M 2021 03784 12/05/2021 ZOLTAN SZOKE Mama Bună Take&Eat
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(210) M 2021 03653
(151) 12/05/2021
(732) ARGOS DISTRIBUTION S.R.L.,

STRADA GLORIEI, BL. A4,
SC. A, ET. 3, AP. 15, JUDEȚUL
NEAMȚ, TÂRGU NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STRADA TURDA
NR. 127, BL. 2, SC. C, AP. 91, INT.
91. C, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Comodo

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

25. Articole de imbracaminte, articole de
incaltaminte, articole pentru acoperirea capului .
35. Servicii de comerț (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse din clasa 25 (exceptând transportul
lor), prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare cunoscute sau care
se vor dezvolta ulterior, inclusiv on line prin
intermediul unui site web specializat sau online
sau in cadrul unor platforme online proprii sau
ale tertilor, astfel încât terţii să le cunoască
şi să le achiziţioneze comod, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse, furnizarea de informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă si consultanţă
comercială, servicii de agenții de import-export,
servicii oferite de lanţuri de magazine si
magazine on-line.

───────

(210) M 2021 03654
(151) 12/05/2021
(732) ROMPRIX EXIM SRL, STR.

POET GEORGE TARNEA NR. 74,
JUDEȚUL ILFOV, PANTELIMON,
ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
127, BL. 2, SC. C, AP. 91, INT. 91.
C, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROMPRIX etichete.ro

(531) Clasificare Viena:
24.15.01; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
16. Imprimante de mână pentru etichete
(articole de birou), mașini de tipărit etichete
de uz menajer sau de birou, panglici pentru
imprimante de mână pentru etichete (articole de
birou), etichetatoare manuale, aparate manuale
pentru etichetare, etichete din hârtie sau carton,
etichete autoadezive din hârtie sau carton,
etichete autoadezive din hârtie cu aplicare
termică, etichete autocolante din hârtie sau
carton, etichete pentru marcare din hârtie sau
carton, etichete de preț din hârtie sau carton,
mașini neelectrice de etichetare pentru birou.
35. Servicii de comerț (vânzarea en gros şi
en detail), regruparea în avantajul terților de
etichete de toate tipurile, etichetatoare, mașini
de etichetare, precum și de mașini, utilaje,
aparatură si accesorii de și pentru tipărit
etichete (exceptând transportul lor), publicitate,
marketing și promovare prin toate mediile
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
inclusiv online, prezentarea produselor pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
ulterior, inclusiv on line prin intermediul unui
site web, pe internet, pe rețele sociale sau
în cadrul unor platforme de internet proprii
sau terțe, astfel încât terții să le cunoască
şi să le achiziționeze comod, realizarea de
reclame, anunțuri publicitare, promoții pentru
aceste produse, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, naționale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistență si consultanță
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comercială, servicii de agenții de import-export,
administrare de afaceri, servicii de lanțuri de
magazine si magazine on-line.

───────

(210) M 2021 03655
(151) 12/05/2021
(732) ROMPRIX EXIM SRL, STR.

POET GEORGE TARNEA NR. 74,
JUDEȚUL ILFOV, PANTELIMON,
ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
127, BL. 2, SC. C, AP. 91, INT. 91.
C, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Specialistul în... ETICHETĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Imprimante de mână pentru etichete
(articole de birou), mașini de tipărit etichete
de uz menajer sau de birou, panglici pentru
imprimante de mână pentru etichete (articole de
birou), etichetatoare manuale, aparate manuale
pentru etichetare, etichete din hârtie sau carton,
etichete autoadezive din hârtie sau carton,
etichete autoadezive din hârtie sau carton cu
aplicare termică, etichete autocolante din hârtie
sau carton, etichete pentru marcare din hârtie
sau carton, etichete de preț din hârtie sau carton,
mașini neelectrice de etichetare pentru birou.
35. Servicii de comerț (vânzarea en gros şi
en detail), regruparea în avantajul terților de
etichete de toate tipurile, etichetatoare, mașini
de etichetare, precum și de mașini, utilaje,
aparatură si accesorii de și pentru tipărit
etichete (exceptând transportul lor), publicitate,
marketing și promovare prin toate mediile
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
inclusiv online, prezentarea produselor pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
ulterior, inclusiv on line prin intermediul unui
site web, pe internet, pe rețele sociale sau
în cadrul unor platforme de internet proprii
sau terțe, astfel încât terții să le cunoască

şi să le achiziționeze comod, realizarea de
reclame, anunțuri publicitare, promoții pentru
aceste produse, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, naționale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistență si consultanță
comercială, servicii de agenții de import-export,
administrare de afaceri, servicii de lanțuri de
magazine si magazine on-line.

───────

GENERAL IOAN CULCER, NR.
32, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

iggy

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 03.11.10

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

clase:
10. Aparate de kinetoterapie de uz medical,
aparate pentru masajul estetic, aparate de
masaj, aparate pentru exercitii fizice de
uz medical, aparate de fizioterapie, aparate
de vibromasaj, analizoare pentru masurarea
grasimii corporale, aparate pentru monitorizarea
compozitiei corporale, aparate de fizioterapie.
11. Aparate de odorizarea aerului, aparate si
instalatii de gatit, lumini directionale pentru
biciclete, lampi terapeutice, nu pentru scopuri
medicale, incalzitoare de cani cu alimentare usb,
umidificatoare, aparate de dezinfectare, lanterne
pentru scufundare, ventilatoare, aparate de gatit
la aburi, electrice, saci pentru picioare, incalziti
electric, lanterne pentru cap/lampi portabile cu
fixare pe cap, perne cu incalzire, electrice ,
nu cele pentru scopuri medicale/ pernute cu
incalzire, electrice, ceainice electrice, becuri,
becuri electrice, lumini electrice pentru pomul
de craciun/ instalatii electrice pentru pomul de
craciun, lampi cu raze ultraviolet, nu cele cu

(210) M 2021 03683
(151) 10/05/2021
(732) ROYAL COMPUTERS SRL, STR.
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scopuri medicale, aparate si masini de purificare
a aerului, sterilizatoare de aer, masini de cafea
electrice, prajitoare de cafea, ustensile de gatit
electrice, aparate pentru deshidratat alimente,
electrice.
12. Biciclete, lanturi de bicicleta, cricuri de
bicicleta, ghidoane de bicicleta, anvelope de
bicicleta, frane de bicicleta, aparatoare de noroi
de bicicleta, manivele de bicicleta, motoare
de bicicleta, pedale de bicicleta, roti de
bicicleta, sei de bicicleta, sonerii de bicicleta,
ambarcatiuni, canoe, drone civile, portbagaje
pentru vehicule, trotinete, genti de sa adaptate
pentru biciclete, scaune de siguranta pentru
copii, pentru vehicule, parasolare adaptate
pentru automobile, triciclete, padele pentru
canoe, suporturi de schiuri pentru masini.
16. Articole de papetarie si de birou, materiale
de desen si materiale pentru artisti, materiale
didactice si educative, benzi adezice pentru
papetarie sau de uz casnic, albume, acuarele/
culori acrilice, palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artisti, table de scris,
panze pentru pictura, dosare pentru document,
laminatoare de documente pentru birou,
suporturi pentru documente, blocuri de desen,
plase de desen, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, seturi pentru desen,
penite pentru desen, rigle pentru desen,
papetarie, agende, perforatoare, rechizite de
birou, sabloane pentru decorarea alimentelor si
a bauturilor.
18. Rucsacuri pentru camping, genți pentru
camping, genți pentru sport, genți pentru
îmbrăcăminte sport, genți sport de uz general,
genți pentru gimnastică, genți pentru drumeții,
rucsacuri pentru drumeții, bastoane pentru
drumeții, rucsacuri pentru alpinisti, genti pentru
camping, genti pentru sporturi, genti de
plaja, genti de mana, bete de alpinism/
alpenstocuri, umbrele de soare, portofele, port-
bebe, rucsacuri rigide (ghiozdane japoneze
pentru scoala), marsupii pentru transportul
copiilor, geamantane, geamantane cu roti.
20. Saltele camping, mobilier pentru camping,
paturi de camping, saltele pentru camping, mese
de camping, saltele gonflabile pentru camping,
covorașe pentru camping (saltele), saltele din
spumă pentru camping, saltele cu aer pentru
camping, mobilier metalic și mobilier pentru
camping, mese de masaj, paturi pentru masaj,
coșuri pentru pescuit, scăunele pentru pescuit,
scaune pentru pescuit, sezlonguri, scaune
inalte pentru bebelusi, perne antirostogolire
pentru bebelusi, saltele pentru schimbarea
bebelusilor, cosuri pentru copii/leagane, patuturi
pentru copii, birouri, perne pentru rezemarea

capului bebelusului, perne pentru formarea
capului bebelusului, premergatoare, saltele
pentru tarcurile pentru copii, saltele.
22. Corturi, corturi pentru alpinism sau camping,
corzi pentru corturi, corturi pentru pescuitul
cu undița, plase de pescuit, hamace, plase,
navoade, panze cu rol de parasuta pentru
ski sailing, prelate, prelate pentru vehicule,
neformate.
28. Plute pentru pescuit, mulinete pentru
pescuit, cârlige de pescuit, momeală pentru
pescuit, plute de pescuit, mincioguri de pescuit,
gute de pescuit, genți de pescuit, lansete
de pescuit, hamuri pentru pescuit, strune
pentru pescuit, nade pentru pescuit, juvelnice
(unelte de pescuit), monturi paternoster pentru
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), momeală
artificială pentru pescuit, nadă artificială de
pescuit, vârtejuri (unelte de pescuit), senzori
de mușcătură (pescuit), momeală artificială de
pescuit , tocuri pentru undițe de pescuit, greutăți
de plumb pentru pescuit, cutii de ustensile pentru
pescuit, muște artificiale folosite pentru pescuit,
vergi de undițe pentru pescuit, suporturi pentru
undițe de pescuit, lansete pentru pescuit la
muscă, momeală artificială de aruncat în apă
pentru
pescuit, suporturi de undiță pentru pescuitul de
pe mal, haltere (pentru ridicarea
greutăților), bănci pentru ridicarea de greutăți,
greutăți pentru picioare pentru
exerciții, gantere (pentru ridicare de greutăți),
mănuși pentru ridicarea de greutăți,
greutăți cu mânere pentru antrenament, greutăți
de încheietură pentru exerciții,
haltere pentru ridicare de greutăți, greutăți de
oțel folosite în mod special pentru
aruncarea greutăților, greutăți pentru picioare
pentru uz sportiv, greutăți pentru
picioare (articole de sport), bile de metal pentru
aruncarea greutății, bare pentru
gantere (pentru ridicare de greutăți), aparate
care încorporează greutăți destinate
exercițiilor fizice, greutăți de gleznă și încheietură
pentru exerciții, bare pentru
haltere pentru ridicare de greutăți, dispositive de
prindere folosite la ridicarea greutăților, greutăți
de încheietură și de gleznă pentru exerciții, benzi
cu greutăți
pentru echilibrarea rachetelor de tenis, plăci de
surf cu vâsle, plăci de surfing cu vâslă, aripioare
pentru surf, plăci de surf, plăci de surfing, planșe
pentru kite surfing,
curele pentru plăci de surf, huse pentru plăci de
surf, aripioare pentru plăci de surf,
plăci de surf pentru skimboard, articole pentru
tras cu arcul, saltea de joaca pentru
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bebelusi, genti special concepute pentru schiuri
si placi de surf, mingi pentru jocuri,
manusi de aseball, manusi de baseball/cricket,
aparate pentru culturism/aparate
pentru antrenarea musculaturii corpului, placi
pentru bodyboarding, manusi de box,
jocuri de sah, table de sah, extensoare pentru
piept (aparate de exercitii)/aparate de
exercitii (extensoare), darts, discuri pentru
sporturi, labe de înot/manusi de înot
(inotatoare), discuri zburătoare (jucării), mese de
fotbal, crose de golf, cărucioare
de golf/cărucioare pentru sacii de golf, patine de
gheață, patine cu rotile în linie,
protecții pentru genunchi (articole sportive),
catarge plăcile de windsurf cu vela,
plase pentru sporturi, ornamente pentru pomii de
Craciun, plăci de padela, pistoale
cu bile umplute cu vopsea (pistoale de paintball)
(articole sportive), bile umplute cu
vopsea (munitie pentru pistoalele de paintball),
aparate pentru exercitii fizice, mingi/bile de
joacă, jocuri portabile cu ecrane cu cristale
lichide, jocuri portabile si jucarii cu funcții
de telecomunicații integrate, pompe special
adaptate pentru utilizare cu mingile/bilele
de joaca, saci de box, rachete/bate pentru
jocuri, patine cu rotile, placi cu vela pentru
windsurf, skateboard-uri, ghete de patina cu
lame atasate, legaturi pentru schiuri, schiuri,
trambuline (articole sportive), biciclete stationare
de antrenament, schiuri nautice, legături pentru
placa de surf, placi de surf, piscine, placi de înot,
mese de tenis de masă, ținte pentru tragere,
trambuline, triciclete pentru copii,
aripioare de înot, schiuri de apă.

───────

(210) M 2021 03744
(151) 12/05/2021
(732) ASOCIATIA FOTOCLUB ORIZONT

SIBIU, CALEA DUMBRAVII, NR.
32A, JUD. SIBIU, SIBIU, 550324,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)
International

Photographic Salon Sibiu

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

35. Realizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizarea de expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții în scop comercial,
organizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
servicii de administrare a expozițiilor comerciale,
organizare și coordonare de expoziții
comerciale, promovare și realizare de expoziții
comerciale, coordonare de expoziții în scopuri
comerciale, organizare de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare și
coordonare de expoziții în scop comercial,
realizare de expoziții comerciale în domeniul
automobilelor, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, expoziții în scopuri comerciale
sau de publicitate, organizare de expoziții
și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizarea și coordonarea de
târguri și expoziții în scopuri publicitare,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
organizare și coordonare de expoziții și
spectacole comerciale, organizare de expoziții
cu scop comercial sau antreprenorial, planificare
și organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de
expoziții de flori și plante în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și de promovare, organizare de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de târguri și expoziții
în scopuri comerciale și publicitare, editare și
actualizare de texte publicitare, editare post-
producție de publicitate și reclame, promovare a
vânzărilor pentru terți prin programe de timbre
comerciale, administrare a programelor cu
premii de fidelitate care includ timbre comerciale,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implică timbre
comerciale, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de
artă, furnizarea de servicii de administrare a
cursurilor academice referitoare la înregistrarea
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cursurilor online, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, marketing
pentru evenimente, promovare de evenimente
speciale, publicitate online, difuzare de materiale
publicitare online, publicare de materiale
publicitare online, închiriere de spațiu publicitar
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de administrare a comunităților online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, oferte pentru licitații online în
numele terților, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de
comunicații online, promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, servicii comerciale online în
cadrul cărora vânzătorul publică produsele care
urmează a fi licitate, iar licitația are loc pe
internet, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale de artă
40. Fotogravare, protejarea și conservarea
fotografiilor, prelucrare fotografică, restaurare
fotografică, developare fotografică, retușare
fotografică, duplicare fotografică, măriri
fotografice, reproducere fotografică, înrămarea
fotografiilor, prelucrare de fotografii, imprimare
de fotografii, procesarea imaginii fotografice,
imprimare de fotogravuri, prelucrarea
peliculelor fotografice, mărirea imprimărilor
fotografice, montaj fotografii sau diapozitive,
restaurare digitală de fotografii, transfer
de diapozitive fotografice, transfer de
imprimări fotografice, reproduceri de materiale
fotografice, reproducere de diapozitive
fotografice, păstrare și conservare fotografică,
developarea de pelicule fotografice, servicii
de restaurare fotografică, imprimare de
diapozitive fotografice, duplicare de diapozitive
fotografice, gravare fotografică a hârtiei,
duplicare de peliculă fotografică, retușarea
digitală a fotografiilor, gravarea fotografică a
materialelor textile, transfer de fotografii pe
discuri compacte, închirieri de aparate de
mărit fotografii, prelucrarea filmelor și finisarea
fotografiilor, developarea filmelor și multiplicarea
fotografiilor, procesarea filmelor fotografice
și cinematografice, gravare fotografică a
materialului imprimat, prelucrare de diapozitive
și imprimări fotografice, gravarea fotografică
a articolelor de îmbrăcăminte, închiriere de

aparate pentru procesare fotografică, închirieri
de aparate de prelucrare fotografică, închiriere
de echipamente pentru procesare fotografică,
închirieri de echipamente pentru imprimarea
fotografică, închirieri de lentile fotografice pentru
developare, imprimare și developare fotografică
și cinematografică, transferul filmelor fotografice
pe benzi video, tratarea fotografiilor aeriene
sau din satelit, închirieri de aparate pentru
imprimarea fotografiilor, imprimarea pozelor și
fotografiilor stocate digital, furnizare de informații
despre servicii de fotogravură, furnizare
de informații despre developarea filmelor
fotografice, gravare fotografică a articolelor de
uz casnic, transfer de filme fotografice pe benzi
video, servicii de informare privind imprimarea
peliculelor fotografice, imprimare de imagini
fotografice de pe suporturi digitale, servicii
de informare referitoare la procesarea filmelor
fotografice, servicii de transfer de imprimări
fotografice pe casete video, închirieri de aparate
și echipamente pentru mărirea fotografiilor,
închirieri de aparate și echipamente pentru
imprimarea fotografiilor, închirieri de aparate
și echipamente pentru finisarea fotografiilor,
servicii de încapsulare a materialelor în foi
pentru fotografii, furnizare de informații despre
servicii de imprimare a fotografiilor, furnizare de
informații despre servicii de mărire a fotografiilor,
înrămarea operelor de artă.
41. Fotografie, fotografii aeriene, editare de
fotografii, instruire în fotografie, publicarea de
fotografii, servicii ale unui fotograf, fotografii
de tip portret, compoziții fotografice pentru
terți, închiriere de reproduceri fotografice,
editare de filme (fotografice), instruire în
utilizarea echipamentului fotografic, servicii
educative în arta fotografică, producție audio
și video și fotografie, închirieri de aparate de
fotografiat, servicii educative în arta developării
fotografice, demonstrații de echipamente
fotografice (cu scop didactic), producție audio,
video și multimedia și fotografie, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, servicii de bibliotecă online, și anume
furnizare de servicii de bibliotecă electronică
referitoare la ziare, reviste, fotografii și imagini
printr-o rețea online de calculatoare, expoziții
la muzeu, expoziții de artă, organizare de
expoziții educaționale, organizare de expoziții
pentru divertisment, servicii de expoziții de artă,
organizare de expoziții în scopuri culturale,
realizare de expoziții cu scopuri culturale,
organizare de expoziții cu scop instructiv,
organizarea de expoziții cu scopuri educative,
organizare de expoziții în scopuri educative,
furnizarea de instalații de muzee (prezentare,
expoziții), coordonare de expoziții în scopuri
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recreative, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, realizare de expoziții cu scopuri
educative, coordonare de expoziții cu scop
educativ, orgzanizare de expoziții cu scop
educativ, organizare de expoziții în scop
educativ, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educative, furnizare de instalații de
muzeu pentru expoziții, organizare de expoziții
în scop de instruire, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, coordonare de
expoziții în scopuri de divertisment, organizare
de expoziții de animale și dresură de
animale în scopuri culturale și educaționale,
pregătire referitoare la organizarea expozițiilor
de animale de companie, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizare de expoziții de
animale în scopuri culturale sau educative,
servicii de editare, editare de texte scrise altele
decât cele publicitare, editare de înregistrări
video, publicare și editare de materiale tipărite,
publicare și editare de cărți, editare de cărți și
recenzii, editare de materiale tipărite care conțin
poze, altele decât cele de uz publicitar, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, editare
sau înregistrare de sunete și imagini, furnizare
de poze online nedescărcabile, organizare de
gale, servicii de galerii de artă, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link de
telecomunicații, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de artă,
prezentări audiovizuale, prezentare de concerte,
prezentare de concerte muzicale, cursuri de
formare, organizare de cursuri, cursuri prin
corespondență, coordonare de cursuri, furnizare
de cursuri educaționale, cursuri de formare
avansată, organizare de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de pregătire, coordonare
de cursuri prin corespondență, coordonare de
cursuri de instruire, coordonare de cursuri de
formare profesională, organizare de cursuri prin
metode autodidactice, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
cursuri de instruire tehnică, furnizare de cursuri
de instruire online, organizare și coordonare
de cursuri educaționale, furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de cursuri de
formare profesională, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, furnizare de cursuri de instruire
la nivel postuniversitar, elaborare de cursuri
de instruire și de examene, pregătire de
cursuri și examene în scop educațional,
organizare de cursuri de pregătire în institute

de învățământ, servicii de consultanță referitoare
la elaborarea de cursuri de formare, ateliere
recreative, servicii oferite de ateliere de
formare, servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri culturale, ateliere organizate în scopuri
educative, organizarea de ateliere de lucru,
organizare de ateliere și seminare, organizare
de ateliere de lucru și seminarii în aprecierea
artei, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de ateliere de
lucru (instruire), organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare de competiții și
ceremonii de decernare de premii, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, atestare cu privire la acordarea
de premii în domeniul educației, instruire,
antrenament (instruire), instruire profesională,
instruire educativă, servicii de instruire, educație
și instruire, pregătire și instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, organizare de seminare
de instruire, demonstrații în scop de instruire,
instruire în domeniul artelor vizuale, transfer
de know-how (instruire), cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, coordonare
de evenimente culturale, furnizarea de tutoriale
online, furnizarea de instruire online, furnizare
de imagini online nedescărcabile, publicarea
de materiale multimedia online, servicii de
învățământ la distanță oferite online, publicare
de cărți și periodice electronice online, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
organizare și coordonare de grupuri de discuții
educative, nu online, închiriere de înregistrări de
sunete și imagini, publicare de texte și imagini,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
în scopuri publicitare, servicii educative în arta
fototipiei, închiriere de lucrări de artă.

───────

(210) M 2021 03746
(151) 12/05/2021
(732) BIOCHEM SRL, STR. MAMAIA NR.

158, CAMERA 1-2, ET. 6, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
MOAI
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Pesticide.
───────

(210) M 2021 03747
(151) 12/05/2021
(732) STELIAN VASILE BURIAN,

BD FERDINAND NR.38A, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI 144,
BL.ST2,SC.B,ET.5,AP.46, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

eXtraflex industrial hose

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
17. Furtunuri de cauciuc, furtunuri reglabile
nemetalice, fitinguri pentru furtunuri
(nemetalice), furtunuri hidraulice din cauciuc,
furtunuri confecționate din cauciuc, furtunuri
flexibile preizolate îmbinate (nemetalice),
furtunuri flexibile din cauciuc, furtunuri
industriale din cauciuc, furtunuri nemetalice
de uz industrial, extensiuni nemetalice pentru
conducte, conducte izolatoare nemetalice,
conducte flexibile nemetalice

───────

(210) M 2021 03748
(151) 12/05/2021
(732) ROMFULDA PROD SRL,

STR.LIBERTATII, NR.50, JUD.
BISTRIȚA NĂSĂUD, BISTRITA,
420155, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

CAȘCAVAL Zina romfulda

(531) Clasificare Viena:
25.01.15; 02.03.21; 03.04.02

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

clase:
29. Lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse
lactate.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comert cu ridicata, cu amanuntul și electronic,
servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2021 03749
(151) 12/05/2021
(732) Althea Life Science S.R.L.,

STRADA GRIVIȚA NR. 18J,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, ROMANIA

(540)
ALTALAX

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Suplimente nutritive destinate tractului
digestiv, suplimente alimentare destinate
tractului digestiv.
10. Aparate și instrumente, dispozitive medicale,
aparate pentru clismă de uz medical, irigatoare
pentru spălaturi interne.

───────

(210) M 2021 03750
(151) 12/05/2021
(732) Althea Life Science S.R.L.,

STRADA GRIVIȚA NR. 18J,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, ROMANIA

(540)
LAXOMAX

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

10.  Aparate și instrumente, dispozitive
medicale, aparate pentru clismă de uz medical,
irigatoare pentru spălaturi interne.

───────

(210) M 2021 03751
(151) 12/05/2021
(732) STELIAN-VASILE BURIAN, BD.

FERDINAND NR. 38A, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

eXtrafit industrial fittings

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

clase:
17. Racorduri nemetalice, racorduri nemetalice
pentru tuburi, racorduri pentru tuburi
(nemetalice), racorduri nemetalice pentru țevi
rigide, fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice,
racorduri nemetalice pentru țevi, racorduri
nemetalice pentru furtun, racorduri de țeavă
nemetalice, racorduri de țevi nemetalice,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
racorduri, inele din cauciuc folosite ca racorduri
de etanșare pentru țevi, racorduri de țevi
compuse în principal din plastic, racorduri, nu
din metal, pentru țevi flexibile, racorduri cu cot
(nemetalice) pentru conducte flexibile, racorduri
pentru îmbinări (nemetalice) pentru conducte,
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice (piese
pentru țevi de apă rigide).

───────
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(210) M 2021 03752
(151) 12/05/2021
(732) ALEXANDRU ENE, ALEEA

CAMELIEI NR. 2A, BL. LE51 SC
B AP 23, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
pomhub

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul și ridicata,
servicii de comerț online.
44. Servicii de pepiniere pomicole.

───────

(210) M 2021 03753
(151) 12/05/2021
(732) SEN ENGINEERING SOLUTIONS

SRL, ȘOSEAUA CONSTANȚEI
NR. 2M, JUD. CONSTANȚA,
CUMPANA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STRADA FAGETULUI NR.
144, BL.ST2, SC. B, ET.5, AP.
46, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

SEN ENGINEERING
SOLUTIONS etalon
pentru performanță

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 26.13.25

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

35. Servicii de comerț cu ridicata a diferitelor
tipuri de piese folosite în industrie și pentru
ambarcațiuni navale, servicii de agenție de
import-export cu piese folosite în industrie și la
ambarcatiunile navale.
37. Instalarea, curățarea și repararea mașinilor
și instalațiilor industriale, precum și a
ambarcațiunilor navale.

───────

(210) M 2021 03754
(151) 12/05/2021
(732) ALEXANDRU PETRE, ȘOS.

NICOLAE TITULESCU 39-49,
BL 12, AP 154 SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011132, ROMANIA

(540)
Quarashi

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

38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2021 03755
(151) 12/05/2021
(732) SKIA REAL ESTATE S.R.L., STR.

MAXIM GORKI NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

skia REAL ESTATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 29.01.12; 27.05.17

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
7650C), auriu (Pantone 7562C,
Pantone 616C)

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

35. Servicii de vânzare prin licitație de bunuri
imobiliare, desfășurare de vânzări prin licitație,
servicii administrative referitoare la trimiteri
către antreprenori generali în construcții,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comerciala,
promovarea vanzarilor, publicitate, publicitate
online, publicitate si marketing, realizare de
material publicitar, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, cordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, marketing
imobiliar, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare,
gestionare și monitorizare a vânzărilor și
a programelor promoționale de stimulare,
organizare, gestionare și monitorizare a
programelor de fidelizare pentru clienți,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare a

afacerilor, administrarea afacerilor, administrare
și compilare de baze de date computerizate,
analiză de marketing în domeniul imobiliar.
36. Servicii imobiliare, investiții imobiliare,
servicii de agenții imobiliare, afaceri
imobiliare, agențiile imobiliare, evaluări
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, servicii
imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare, investiții
în proprietăți imobiliare, formare de consorții
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, brokeraj cu
proprietăți imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de împrumuturi imobiliare, planificare
de investiții imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, estimări de proprietăți
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, consultanță financiară privind
investițiile imobiliare, gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, finanțare în
domeniul proprietăților imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, brokeraj
cu garanții reale imobiliare, gestionare de
proprietăți imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, evaluări de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
intermediere de închirieri de proprietăți
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), furnizare de
informații privind bunurile imobiliare, servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
închirieri de proprietăți (doar proprietăți
imobiliare), estimări financiare (asigurări, bănci,
proprietăți imobiliare), servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), colectarea datoriilor
aferente închirierii proprietăților imobiliare,
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), servicii financiare pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, servicii ale agențiilor de
bunuri imobiliare rezidențiale, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
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imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), evaluarea financiară a
proprietății personale și imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, consultanță
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
investiții de capital în proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare,
evaluare de cereri de despăgubire pentru
proprietățile imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare de
spații comerciale, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), servicii de
asigurări în domeniul proprietăților imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
acordarea de garanții financiare pentru
bunurile imobiliare, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, furnizare de informații
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații industriale, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul horticulturii, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, intermediere privind proprietatea
comună a unei proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de clădiri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locații pentru divertisment,

servicii de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente.

───────

(210) M 2021 03756
(151) 12/05/2021
(732) SAFESIDE CCR SRL, STR.

DOAMNA STANCA NR. 13G, ETAJ
6, APARTAMENT 49, JUDEȚUL
SIBIU, SAT ȘELIMBĂR, COMUNA
ȘELIMBĂR, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
01.01.01; 01.01.04; 25.01.25; 26.01.04;
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, auriu, gri
închis, gri deschis, negru

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

45. Consultanță în domeniul siguranței la
locul de muncă, consultanță în materie de
securitate în muncă, controale de bagaje pentru
companii aeriene, control de securitate al
pasagerilor liniilor aeriene, control de securitate
pentru persoane și bagaje în aeroporturi,
controlul de securitate al bagajelor, deschiderea
încuietorilor de siguranță, evaluarea gradului
de siguranță, evaluare a riscurilor în materie
de securitate, furnizare de informații despre
servicii de gărzi de corp personale, furnizare
de informații despre servicii prestate de un
agent de securitate, furnizarea servicii de
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recunoaștere și de supraveghere, servicii de
gardă de corp personală (escortă), inspectarea
uzinelor în scopuri de securitate, servicii
de pază și protecție, servicii de consultanță
în domeniul securității naționale, servicii de
consultanță în materie de siguranță, servicii
de consultanță în materie de sănătate și
siguranță, servicii de control de securitate al
bagajelor la aeroport, servicii de control de
securitate al bagajelor în aeroporturi, servicii
de informare referitoare la siguranță, servicii
de inspecții de securitate pentru terți, servicii
de pază, servicii de pază antiefracție, servicii
de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pe timp de noapte, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de securitate fizică,
servicii de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii de siguranță aeroportuară,
servicii de supraveghere, servicii prestate de
paze de noapte, servicii prestate de gardă de
securitate, servicii pentru siguranța pasagerilor
liniilor aeriene, servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri, servicii prestate de un
agent de securitate pentru protecția proprietății
și persoanelor, supraveghere cu circuit închis,
consultanță în domeniul securității fizice private.

───────

(210) M 2021 03757
(151) 12/05/2021
(732) ADINA ALBERTS, BLD. BANU

MANTA NR. 31, BUCURESTI,
011223, ROMANIA

(540)

AMed HOMECARE

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21;
29.01.13

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
PMS 320), roșu (Pantone PMS 485),
vișiniu (Pantone PMS 506)

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 03758
(151) 12/05/2021
(732) JUST SEVEN SRL, STR. ANA

IPĂTESCU NR. 5, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

THEUS

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.03; 27.05.01
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de publicitate şi marketing
online, servicii de comenzi online, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
asistenţă comercială privind sistemul de
franciză, asistenţă în gestiunea comercială a
firmelor în sistem de franciză, consiliere în
afaceri privind francizarea, consultanţă privind
conducerea întreprinderilor în sistem de franciză,
asistenţă comercială privind deschiderea de
francize, servicii de publicitate comercială
legate de francizare, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistenţă în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentaţiei, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cacao, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată.
43. Servire de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, servicii pentru prepararea mâncărurilor
şi a băuturilor, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de ceainărie, servicii de cafenea,
servicii oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică şi de vacanţă, furnizare de
alimente şi băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii
ale bistrourilor.

───────

(210) M 2021 03759
(151) 12/05/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII NR. 39, DEMISOL 1,
AP. 2, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400166, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREŞ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
Misterele Preşedintelui

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
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spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de

cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
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şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii
video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul

rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
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formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de

divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de producție
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de bibliotecă electronică pentru furnizare
de informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații
audio și/sau video, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere,
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
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televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare

de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
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dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 03760
(151) 12/05/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII NR. 39, DEMISOL 1,
AP. 2, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400166, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREŞ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
Secret Prezidenţial

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate

radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
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de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-

un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii
video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
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internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,

publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
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televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de producție
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de bibliotecă electronică pentru furnizare
de informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații

audio și/sau video, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere,
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
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compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii

software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 03761
(151) 12/05/2021
(732) VEDERE SRL, STR. BREAZA

NR. 8, BL. 23, SC. 1, ET. 5, AP.
24, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INNOVIS INTELLECTUAL
PROPERTY, CALEA RAHOVEI
NR. 217, BL.12, AP.60, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050896

(540)

OPTICA VEDERE
eyeware & more

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.03.01; 16.03.13; 27.05.01;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7711C)

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

35. Publicitate și reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie și a unor
terţi, în special ochelari de vedere, rame
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de ochelari, lentile de contact și accesorii
pentru ochelari (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă și să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenții de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.
44. Servicii de igienă și frumuseţe pentru
oameni, servicii de oftalmologie, servicii
medicale.

───────

(210) M 2021 03762
(151) 12/05/2021
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALĂ

NR. 1, JUDEȚUL VALCEA,
FRÂNCESTI, VALCEA, ROMANIA

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

(540)
Bravo, ai gust!

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

29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte, nu vii.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazin elor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, promovarea comercială,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne.

───────

(210) M 2021 03763
(151) 12/05/2021
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALĂ

NR. 1, JUD. VÂLCEA, FRÂNCEŞTI,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)
Cotco-Dacia

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

29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte, nu vii.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazin elor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
promovarea comercială, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne.

───────

(210) M 2021 03764
(151) 12/05/2021
(732) TRIO GAMES SRL, STR.

CORNELIU COPOSU NR. 105,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

JOKER SALĂ DE JOCURI
PARIURI SPORTIVE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.05; 26.01.02;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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DUCU SANDU ȘTEF, STR.
AMFOREI NR. 8E, JUD. TIMIŞ,
TIMIȘOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

LensSpread by
AKADEMIKAFOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.

───────

(210) M 2021 03766
(151) 12/05/2021
(732) NICOLAESCU ADRIAN, STR.

PĂCII NR. 79D, JUD. ILFOV.,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
BINISTE

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

3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de

(210) M 2021 03765
(151) 12/05/2021
(732) DELIA-GABRIELA DUMBRAVĂ,

STR. INTRAREA ROMA NR.1, JUD.
TIMIŞ, TIMISOARA, 300560, TIMIȘ,
ROMANIA
ERSILIA CĂLINA ALEXA, STR.
LETEA NR. 4, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, 300503, TIMIȘ,
ROMANIA
DESPINA-MARIA BORDEAN,
STR. MUREŞ NR. 2, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, 300422, TIMIȘ,
ROMANIA
DORICA BOTĂU, CALEA
TORONTALULUI NR 8, AP 2,
JUD. TIMIS , TIMISOARA, 300392,
TIMIȘ, ROMANIA
ILEANA COCAN, CALEA
HODONIULUI NR 25, JUD. TIMIS,
DUDEȘTII NOI, 307041, TIMIȘ,
ROMANIA
DIANA VERONICA DOGARU,
STR. DEJ NR.13, BL.84, SC. A,
AP 13, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
300637, TIMIȘ, ROMANIA
CORINA DANA MIȘCĂ, STR.
MUREŞ NR.32, JUD. MUREŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA
CAMELIA MOLDOVAN, STR.
PLOPILOR NR. 33, JUD. TIMIŞ,
RECȘ, 307340, TIMIȘ, ROMANIA
VIORICA MIRELA POPA, STR.
ATENA NR. 3/1, JUD. TIMIŞ,
DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ, ROMANIA
DIANA NICOLETA RABA, STR.
SIMFONIEI NR. 40, JUD. TIMIŞ,
DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ, ROMANIA
ISIDORA RADULOV, STR. BABA
DOCHIA NR. 2, SC. B, AP. 20, JUD.
TIMIŞ, TIMISOARA, 300118, TIMIȘ,
ROMANIA
ADRIAN RIVIȘ, STR. C.
GROŞFOREANU BL. 14, SC. A,
AP. 10, JUD. TIMIŞ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
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papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 03767
(151) 12/05/2021
(732) METRO PROPERTIES SRL, STR

ARISTIDE PASCAL NR. 33-37,
CORP 1, ET. 3, AP. 9, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

wings

(531) Clasificare Viena:
03.06.25; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

41. Servicii de tehnician de lumini pentru
evenimente, servicii de disc jockey
(divertisment), servicii de discotecă, servicii
de amuzament, servicii de divertisment
efectuarea antrenamentelor de fitness,
închirierea echipamentului pentru jocuri, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), servicii de karaoke producţia de
muzică, compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
decoruri pentru scenă, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, închirierea aparatelor de
înregistrare video, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
bufet, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
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închirierea aparatelor de iluminat, închirierea
sălilor de şedinţe, servicii de motel, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 03769
(151) 12/05/2021
(732) VICTOR-SILVIAN RADU, STR.

PLOPILOR NR. 4A, BL. B4 SC. A
ET 1 AP. 5, JUD. CONSTANŢA,
MUNICIPIUL MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

MIMOZA Est. 1974

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.16

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

30. Cafea, cafea verde, cafea aromată, cafea
măcinată, cafea decafeinizată, cafea solubilă,
cafea cu ciocolată, boabe de cafea, uleiuri de
cafea, alteloe decât cele esenţiale, extracte de
cafea, cafea gata preparată, esență de cafea
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, înlocuitori de cafea, amestecuri de
cafea, băuturi din cafea, cafea cu gheață,
capsule de cafea umplute, pungi cu cafea,
doze de cafea umplute, înlocuitori de cafea pe
bază vegetală, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor de
cafea, filtre sub formă de pliculețe pline cu
cafea, boabe de cafea măcinate, boabe de cafea
prăjite, băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi carbogazoase (pe

bază de cafea, cacao sau ciocolată), preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cafea),
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, înlocuitori de cafea (pe bază de cereale
sau cicoare), profiteroluri, prăjituri, pișcoturi
(prăjituri), prăjituri înghețate, prăjituri cu cremă,
prăjituri pentru ceai, prăjituri cu ciocolată, prăjituri
din iaurt înghețate, prăjituri cu brânză, prăjituri cu
fructe.
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
baruri si cafenele, servicii de publicitate
referitoare la cafea si prajituri, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
și ridicata referitoare la cafea si prajituri, servicii
de intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul referitoare
la cafea si prajituri, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
consultanță privind conducerea întreprinderilor
în sistem de franciză, administrarea afacerilor
în sistem de franciză, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de cafea
si prajituri (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, servicii de consultanță comercială cu
privire la administrarea de restaurante, baruri şi
cafenele, consiliere de afaceri privind francizarea
de restaurante, baruri şi cafenele, servicii de
vânzare cu amănuntul si ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul si
ridicata în legătură cu prajituri, servicii de de
agenţii de import și export în legatură cu cafea.
43. Servicii de restaurante fast-food, servicii
specifice unei cafenele, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
servicii ale barurilor, servicii de furnizare de cafea
pentru birouri (furnizare de băuturi).

───────
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(210) M 2021 03770
(151) 12/05/2021
(732) NINGBO JOYSONQUIN

AUTOMOTIVE SYSTEMS
HOLDING Co., Ltd, JUXIAN ROAD
NO. 1266, HIGH-TECH DISTRICT,
NINGBO, CHINA

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

(540)
JOYSONQUIN

(300)
Prioritate invocată: 30 2021 108
032.7/05-05-2021/RO

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

9. Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglementarea sau controlul energiei electrice,
transformatoare electrice, rezistoare electrice,
fire electrice, cabluri electrice, condensatoare
electrice, cleme pentru cabluri (electricitate),
învelişuri pentru cabluri electrice, aparate
de comandă pentru vehicule (calculatoare
de bord), instrumente de navigaţie, senzori
electrici, dispozitive electronice de control şi
calculatoare de bord pentru vehicule, dispozitive
de afişare electrice sau electronice pentru
vehicule, aparate de înregistrare a timpului de
călătorie, baterii, acumulatoare, carcasă pentru
acumulator, încărcătoare pentru acumulatori
electrici, dispozitive de testare pentru
acumulatori, senzori şi detectoare, dispozitive
de control pentru senzori, dispozitive de control
automat, dispozitive de control programabile,
dispozitive de control pentru gestionarea
reţelelor, cuplaje multiple (multiplexoare),
convertizoare electronice de frecvenţă, radiouri
auto, aplicaţii de calculator pentru dispozitive
de control auto, aplicaţii informatice pentru
comenzi auto, aplicaţii informatice pentru
dispozitive de navigaţie pentru vehicule, afişaje
pentru vehicule, sisteme electronice pentru
asistenţă la condus înăuntrul vehiculelor,
dispozitive pentru navigaţie auto, kituri hands-
free (mâini libere) pentru telefoane, hardware
pentru sisteme electronice de asistenţă la
condus, sisteme de navigaţie multimedia pentru
vehicule, fişe şi prize electrice, precum şi
conectori formaţi din acestea, cabluri şi fire
electrice, întrerupătoare electrice şi elemente

de comandă pentru vehicule, în special pentru
autovehicule, inserţii electrice pentru industria
autovehiculelor, surse de alimentare convertizor
CA/CC, convertizoare, surse de alimentare ale
convertizorului, distribuţie mare a curentului în
maşină (convertizor CA/CC), staţii de încărcare,
cabluri de încărcare, unităţi de distribuţie
a energiei electrice pentru vehicule, sisteme
electromecanice de admisie şi ieşire a aerului
pentru vehicule, elemente de comandă şi piese
de finisare interioare illuminate din spate, în
special pentru autovehicule, piese, piese de
schimb şi accesorii pentru produsele mai sus
menţionate.
11. Dispozitive pentru iluminat, încălzire,
uscare, ventilare, lămpi şi corpuri de iluminat
pentru interiorul automobilelor, lămpi electrice,
faruri pentru automobile, proiectoare pentru
vehicule, aparate de purificare a aerului,
aparate de uscare, distribuitor de lumină, lumini
decorative, aparate de iluminat pentru vehicule,
corpuri de iluminat cu diode electroluminiscente
(LED), brichete cu gaz, suporturi pentru lămpi, şi
anume carcase de protecţie a lămpilor, instalaţii
şi echipamente pentru sisteme de ventilaţie
şi climatizare pentru vehicule, dispozitive anti-
orbire pentru vehicule (suporturi pentru faruri),
dispozitive de încălzire pentru dezgheţarea
geamurilor vehiculelor, semnalizatoare pentru
automobile, piese, piese de schimb şi accesorii
pentru produsele mai sus menţionate
12. Vehicule şi piesele lor esenţiale, aparate
pentru deplasare pe uscat, în aer sau pe
apă, sisteme de propulsie, inclusiv motoare
şi motoare de propulsie, pentru vehicule
terestre, motoare electrice pentru vehiculele
terestre, acţionări auxiliare electromotoare
pentru vehicule, lămpi indicatoare de direcţie
pentru vehicule, grupuri motopropulsoare, lanţuri
de transmisie, angrenaje de roţi în trepte, genţi
pentru bagaje, portbagaje pentru vehicule, cutii
de viteze şi componente ale cutiei de viteze
pentru vehicule terestre, roţi, dispozitive de
remorcare, fitinguri interioare pentru vehicule, în
special pentru autovehicule, inclusiv elemente
decorative şi elemente de placare, în special
elemente decorative pentru uşi, console,
tablouri de bord, scoicile din spate pentru
scaunele vehiculelor, învelitoare de podea
pentru vehicule, în special pentru spaţiul pentru
picioare şi portbagajul vehiculelor, volan, oglindă
retrovizoare, clapete pentru rezervor, piese,
piese de schimb şi accesorii pentru produsele
mai sus menţionate.
35. Sistematizarea informaţiilor în baze de
date computerizate, asistenţă (managementul
afacerii), închiriere de standuri de vânzare,
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informaţii (afaceri), agenţii de import-export,
furnizare de informaţii comerciale prin
intermediul unui site web, promovarea vânzărilor
pentru terţi, studii de marketing, furnizarea unei
pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri şi servicii, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul.
37. Serviciu de încărcare a bateriei telefonului
mobil, încărcarea vehiculelor electrice,
suprimarea interferenţelor în ceea ce priveşte
aparatele electrice, tapiţerie, instalare şi reparaţii
de aparate electrice, închiriere de utilaje pentru
construcţii, lucrări de construcţii, montarea
cablurilor, întreţinere şi reparaţii de automobile,
staţii de alimentare a autovehiculelor (alimentare
cu carburant şi întreţinere), repararea liniilor
electrice, furnizarea de informaţii legate de
reparaţii.
38. Informaţii despre telecomunicaţii,
comunicaţii prin terminale de calculator, servicii
de poştă vocală, furnizarea de servicii de
videoconferinţă, furnizarea accesului la baze
de date, difuzarea prin intermediul televizorului,
comunicaţii prin telefoane mobile, comunicaţii
prin telefon, trimiterea de mesaje.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi cercetare
şi proiectare aferente acestora, servicii de
analiză industrială, cercetare industrială şi
proiectare industrială, servicii de control al
calităţii şi de autentificare, proiectare şi
dezvoltare de hardware şi software pentru
calculatoare, certificare (controlul calităţii),
testarea calităţii produselor în scopul certificării,
găzduire de platforme de comunicaţii pe internet,
dezvoltare, testare, programare, implementare,
întreţinere de software şi hardware, proiectare
şi dezvoltare de sisteme de navigaţie, servicii
de consultanţă în materie de hardware şi
software, servicii de cercetare şi dezvoltare
ştiinţifică, tehnologică şi industrială, în special
servicii efectuate de ingineri, tehnicieni şi
experţi în afaceri, managementul proiectelor
tehnice în domeniul calculatoarelor, cercetare pe
proiecte tehnice, desene tehnice, cercetare şi
dezvoltare de produse noi pentru terţi, controlul
calităţii, proiectare şi dezvoltare de software,
design industrial, servicii de consultanţă
tehnică în domeniul generării de energie
alternativă, proiectare şi dezvoltare de produse
multimedia, cercetare mecanică, proiectare şi
dezvoltare de baze de date (limită), servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologia
pentru tranzacţii de comerţ electronic, verificarea
siguranţei rutiere, platforma computerizată
pentru dezvoltatorii de aplicaţii web pentru
vehicule (platforma ca serviciu (PaaS)).

───────

(210) M 2021 03771
(151) 12/05/2021
(732) CRISTINA-MIHAELA FILIMON,

ALEEA CRICOVUL DULCE NR.
7, BL. 17, SCARA B, ET. 3, AP.
34, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DOR DE IE Spirit Românesc

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.01.25

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

clase:
35. Servicii de de comerț cu produse tradiționale
românești, acestea fiind produse din ceramică,
lemn, lumânari parfumate din ceară naturală
lucrată manual, săpunuri naturale, lucruri
artizanale constând în țesătură tradițională ie
și cămașă bărbătească, respectiv carte ce
promovează tradiția si portul popular, servicii
de publicitate privind produsele tradiționale
(exceptând transportul lor) și servicii ce permit
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot
fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, al cataloagelor de comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web.

───────
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(210) M 2021 03772
(151) 12/05/2021
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE

AUTOMOBILISM SPORTIV, STR.
POPA SAVU NR.7, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011431, ROMANIA

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

(540)
RALIUL ROMÂNIEI

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de concursuri (divertisment),
organizare de evenimente și concursuri
sportive, organizare de concursuri în
scopuri educative, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), organizare
de raliuri automobilistice, organizare de
evenimente automobilistice, organizare de
curse automobilistice, antrenări pentru competiții
automobilistice (instruire), organizare de curse
de automobile, divertisment de tipul curselor
automobilistice, organizarea de cursuri avansate
de conducere auto pentru conducătorii de
automobile, organizare de evenimente de
curse cu automobile de serie, organizare
de competiții și turnee legate de curse de
automobile, organizare de curse automobilistice,
de tururi și de evenimente de curse,
organizare de ateliere de lucru profesionale cu
privire la repararea motoarelor automobilistice,
organizare de ateliere de lucru profesionale cu
privire la întreținerea motoarelor automobilistice,
instruirea conducătorilor auto, servicii oferite de
școală auto, cursuri de conducere auto, instruire
în domeniul reparării automobilelor, cursuri
de conducere auto privind siguranța rutieră,
furnizare de informații referitoare la cursele
auto, organizare și coordonare de evenimente
sportive, arbitraj în cadrul evenimentelor
sportive, organizare de competiții și evenimente
sportive, organizare de evenimente de curse
de vehicule, furnizarea de informatii legate de
evenimente sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de raliuri de motociclete,
transfer de know-how (instruire), acreditare
de competențe profesionale, acreditare de
performanțe educaționale, acreditare de servicii

de educație, atribuirea de certificate de absolvire,
acreditare cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, organizare de competiții sub
formă de curse, organizare de competiții sportive
și evenimente sportive, organizare, planificare
și coordonare de competiții sportive, organizare
de competiții referitoare la vehicule cu motor,
organizare de competiții și turnee cu privire la
șofat, organizare de competiții și ceremonii de
decernare de premii.

───────

(210) M 2021 03773
(151) 12/05/2021
(732) FEDERAŢIA ROMÂNA DE

AUTOMOBILISM SPORTIV, STR.
POPA SAVU NR.7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI , 011431, ROMANIA

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

(540)
RALIUL DUNĂRII

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de concursuri (divertisment),
organizare de evenimente și concursuri
sportive, organizare de concursuri în
scopuri educative, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), organizare
de raliuri automobilistice, organizare de
evenimente automobilistice, organizare de
curse automobilistice, antrenări pentru competiții
automobilistice (instruire), organizare de curse
de automobile, divertisment de tipul curselor
automobilistice, organizarea de cursuri avansate
de conducere auto pentru conducătorii de
automobile, organizare de evenimente de
curse cu automobile de serie, organizare
de competiții și turnee legate de curse de
automobile, organizare de curse automobilistice,
de tururi și de evenimente de curse,
organizare de ateliere de lucru profesionale cu
privire la repararea motoarelor automobilistice,
organizare de ateliere de lucru profesionale cu
privire la întreținerea motoarelor automobilistice,
instruirea conducătorilor auto, servicii oferite de
școală auto, cursuri de conducere auto, instruire
în domeniul reparării automobilelor, cursuri
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de conducere auto privind siguranța rutieră,
furnizare de informații referitoare la cursele
auto, organizare și coordonare de evenimente
sportive, arbitraj în cadrul evenimentelor
sportive, organizare de competiții și evenimente
sportive, organizare de evenimente de curse
de vehicule, furnizarea de informatii legate de
evenimente sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de raliuri de motociclete,
transfer de know-how (instruire), acreditare
de competențe profesionale, acreditare de
performanțe educaționale, acreditare de servicii
de educație, atribuirea de certificate de absolvire,
acreditare cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, organizare de competiții sub
formă de curse, organizare de competiții sportive
și evenimente sportive, organizare, planificare
și coordonare de competiții sportive, organizare
de competiții referitoare la vehicule cu motor,
organizare de competiții și turnee cu privire la
șofat, organizare de competiții și ceremonii de
decernare de premii.

───────

(210) M 2021 03774
(151) 12/05/2021
(732) MIHAI VIOREL FIFOR, STR.

BARBU LAUTARU BL. 41, SC.
A, ET. 2, AP. 6, JUDETUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

DRUMUL CETATILOR
ARADENE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.07; 07.05.05

(591) Culori revendicate:maro (RGB 153 125
77, RGB 191 158 97)

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 03775
(151) 12/05/2021
(732) VETRO SOLUTIONS SRL, CALEA

CHISINAULUI NR.6, IMOBIL
C1, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGA 106, BL.
C1, ET. 4, AP. 3, CAM. 2, JUDETUL
IASI, IASI, 700381, IAȘI, ROMANIA

(540)

adVET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
suplimente alimentare pentru oameni și animale,
plasturi și materiale pentru pansamente,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
produse veterinare, vaccinuri veterinare,
preparate și substanțe veterinare, soluții
insecticide pentru spălături veterinare, alimente
și substanțe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar.
31. Alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, algarovilla pentru consum
animal, hranăpentru animale, preparate pentru
îngrăşarea animalelor / preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, nisip aromat
(aşternut) pentru animalele de companie,
băuturi pentru animalele de companie, hrană
pentru păsări, terci de tărâţe pentru consum
animal, hrişcă, neprocesată, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal / produse reziduale din cereale
pentru consum animal, produse masticabile
comestibile pentru animale, rădăcini de cicoare,
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făină de peşte pentru consum animal, momeală
de pescuit, vie, nutreţ / hrană pentru animale /
furaj, grăunţe (cereale), grăunţe pentru consum
animal, şroturi pentru păsări, var pentru furajele
animalelor, nutreţ de grajd pentru animale, strat
de protecţie din paie, aşternut din paie, paie
(furaje), furaje pentru fortifierea organismului
animal, drojdie pentru consum animal.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrari de
birou, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, prognoze
economice, audit financiar, facturare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing încadruledităriiproduselor software,

închiriere de echipament de birouînspațiipentru
co-working, servicii de lobby commercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentruterţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri
comerciale, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitar, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzarilor pentru terţi,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, marketing cu public ţintă,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale., servicii de vânzare angro
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, administrare a
afacerilor pentru cabinete veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole veterinare, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate și
articole veterinare.
44. Servicii de medicină alternativă, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de aromaterapie, servicii
de inseminare artificială, servicii de saloane de
înfrumuseţare, servicii de bănci de sânge
perforarea trupului (body piercing), chiropractică,
închirierea de echipamente pentru ferme, servicii
de viticultura
consultanta in domeniul viticulturii, servicii de
fertilizare in vitro, îngrijirea sănătăţii, servicii de
centre de sănătate
consiliere în domeniul sănătăţii, horticultură,
cultivarea plantelor, servicii de spitaliceşti,
terapie asistată cu animale
servicii de analize medicale în scop de diagnostic
și tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening), servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor
de companie, consiliere farmaceutică, servicii de
telemedicina, exterminarea dăunătorilor pentru
agricultură, acvacultură, horticultură, asistenţă
veterinară., servicii chirurgicale veterinare,
servicii de informare cu privire la produsele
farmaceutice veterinare, servicii agricole și
veterinare, servicii veterinare, furnizare de
informații despre servicii veterinare, consultanță
profesională în materie de servicii veterinare,
servicii de informații veterinare oferite pe
internet.

───────

(210) M 2021 03776
(151) 12/05/2021
(732) MOTO HEADS MEDIA TV SRL,

STR. VALEA IALOMITEI 1A,
BL. C18A, SC. 2, ET. 3, AP. 57,
SECTOR 6, BUCURESTI, 061961,
ROMANIA

(540)
The Bikers

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

35. Strângerea la un loc în folosul terţilor,
a motocicletelor, accesoriilor și pieselor de
schimb pentru acestea, a echipamentelor de
protecție şi a accesoriilor pentru motocicliști, a
echipamentelor și accesoriilor vestimentare, a
uneltelor și accesoriilor de camping și outdoor
(exceptând transportul lor), permiţând clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri.

───────

(210) M 2021 03777
(151) 12/05/2021
(732) SC ALFI KIDDO SRL, CALEA

VITAN NR. 203, BLOC 42,
SCARA 1, ETAJ 4, AP. 20, CAM
1, SECTORUL 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AF ALFI KIDDO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.11.01

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri destinate copiilor
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
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electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web.

───────

(210) M 2021 03778
(151) 12/05/2021
(732) VETRO SOLUTIONS SRL, CALEA

CHISINAULUI NR.6, IMOBIL
C1, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA 106, BL. C1,
ET. 4, AP. 3, CAM. 2, JUDETUL
IASI, IASI, 700381, IAȘI, ROMANIA

(540)

vetro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben

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

31. Alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, algarovilla pentru consum animal,
preparate pentru îngrăşarea animalelor /
preparate pentru îngrăşarea animalelor
domestice, nisip aromat (aşternut) pentru
animalele de companie, băuturi pentru animalele
de companie, terci de tărâţe pentru consum
animal, hrişcă, neprocesată, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal/produse reziduale din cereale
pentru consum animal, produse masticabile
comestibile pentru animale, rădăcini de cicoare,
făină de peşte pentru consum animal, momeală
de pescuit, vie, nutreţ / hrană pentru animale /
furaj, grăunţe (cereale), grăunţe pentru consum
animal, şroturi pentru păsări, var pentru furajele

animalelor, nutreţ de grajd pentru animale, strat
de protecţie din paie, aşternut din paie, paie
(furaje), furaje pentru fortifierea organismului
animal, drojdie pentru consum animal., produse
agricole, de acvacultură, horticole și forestiere,
brute și neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malt,
hrană pentru animale de companie.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrari de
birou, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, prognoze
economice, audit financiar, facturare, studii
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de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing încadruledităriiproduselor software,
închiriere de echipament de birouînspațiipentru
co-working, servicii de lobby commercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentruterţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri
comerciale, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitar, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzarilor pentru terţi,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, marketing cu public ţintă,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale., servicii de vânzare angro
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, administrare a
afacerilor pentru cabinete veterinare, servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate și
articole veterinare.
44. Servicii de medicină alternativă, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de aromaterapie, servicii
de inseminare artificială, servicii de saloane de
înfrumuseţare, servicii de bănci de sânge
perforarea trupului (body piercing), chiropractică,
închirierea de echipamente pentru ferme, servicii
de viticultura
consultanta in domeniul viticulturii, servicii de
fertilizare in vitro, îngrijirea sănătăţii, servicii de
centre de sănătate
consiliere în domeniul sănătăţii, horticultură,
cultivarea plantelor, servicii de spitaliceşti,
terapie asistată cu animale
servicii de analize medicale în scop de diagnostic
și tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening), servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor
de companie, consiliere farmaceutică, servicii de
telemedicina, exterminarea dăunătorilor pentru
agricultură, acvacultură, horticultură, asistenţă
veterinară., servicii chirurgicale veterinare,
servicii de informare cu privire la produsele
farmaceutice veterinare, servicii agricole și
veterinare, servicii veterinare, furnizare de
informații despre servicii veterinare, servicii
veterinare (consultanță profesională în materie
de-), servicii de informații veterinare oferite pe
internet.

───────
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(210) M 2021 03779
(151) 12/05/2021
(732) GEORGE-VLADIMIR IVAŞCU,

STR. OŢETARI NR. 6A, AP.
1A, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

NOSCE TE IPSUM

(531) Clasificare Viena:
02.01.03; 03.07.17; 27.05.01; 27.05.17;
02.09.04; 05.03.20; 01.07.06; 01.01.02

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

9. Publicaţii electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile.
14. Bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
16. Publicaţii tipărite, fotografii, albume,
invitaţii (papetărie), bannere din hârtie, cărţi,
calendare, reproduceri grafice, invitaţii, reviste
(publicaţii periodice), ghiduri (manuale), buletine
informative tipărite, ziare, agende, broşuri,
ecusoane cu nume (articole de birou), materiale
tipărite, sigilii cu pecete, sigilii (timbre seci), sigilii
(ştampile), materiale de scris, plicuri, pliante,
cărţi de vizită, articole de papetărie şi de birou
(cu excepţia mobilei).
35. Lucrări de birou, dezvoltare şi
coordonare de proiecte de voluntariat
pentru organizaţiile caritabile, coordonarea

promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, organizarea de campanii
de sensibilizare cu privire la subiectele şi
iniţiativele de responsabilitate socială, servicii
de relaţii publice, publicitate, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
publicarea de texte publicitare, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou).
41. Furnizarea de servicii de educaţie,
furnizarea de instruire, elaborarea, organizarea
şi desfăşurarea de activităţi culturale şi
educative, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de gale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, fotografie, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), scrierea de texte, cu
excepţia textelor publicitare, producţia de
programe de radio şi/sau de televiziune,
servicii caritabile, şi anume organizarea de
evenimente sportive, culturale sau educaţionale
pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională sau
de instruire).

───────
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(210) M 2021 03780
(151) 12/05/2021
(732) ELIAN GEORGE URECHIATU

BACILA, STRADA ROZELOR
NR.14, JUDEŢ MEHEDINŢI,
ORSOVA, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

Elian Băcilă The Father of
Black Painting from Romania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, materiale de desen și materiale
pentru artiști, materiale didactice și de instruire,
caractere și clișee tipografice, picturi artistice,
reproduceri artistice tipărite.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Design artistic industrial, design artistic
comercial.

───────

(210) M 2021 03781
(151) 12/05/2021
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIATA STEFAN CEL MARE 4C AP
5, JUDEŢ NEAMŢ, PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)
PURALCHIMIE

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni

și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 03782
(151) 12/05/2021
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIATA STEFAN CEL MARE 4C AP
5, JUDEŢ NEAMŢ, PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)
DARES BY CORNELIA

CHAUMONT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 03783
(151) 12/05/2021
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIATA STEFAN CEL MARE 4C AP
5, JUDEŢ NEAMŢ, PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)
ACANDIDOSAN BY

CORNELIA CHAUMONT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
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și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 03784
(151) 12/05/2021
(732) ZOLTAN SZOKE, STR,

GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI
NR.6, JUDEŢ MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430155, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Mama Bună Take&Eat

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 02.03.16; 11.01.01; 11.01.03;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:maro (RAL 2001),
verde (RAL 6018), negru (RAL 9011),
alb (RAL 9010)

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2021 03543/04.05. 
2021, publicată în 11.05.2021, denumirea corectă a mărcii este: Lidardi DAP by Diana 

Puiu. 


