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Cereri Mărci publicate în 19/10/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06616 12/10/2021 ASOCIATIA CLUB SPORTIV

CONSTANTINA DITA
BUCHAREST INTERNATIONAL
HALF MARATHON AND 10K

2 M 2021 06999 12/10/2021 SC. URBOTEL SRL MOTOCICLIST PENTRU O ZI

3 M 2021 07291 12/10/2021 MARIPOSA IMOB SRL MINT

4 M 2021 07292 12/10/2021 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

Venit Protect

5 M 2021 07293 12/10/2021 CONCEPT DESIGN GRUP SRL PORTAL GREEN VILLAGE

6 M 2021 07294 12/10/2021 SC WINGS EAT SRL STREET FOOD wing eat FRIED
BITES

7 M 2021 07295 12/10/2021 DRAGNEA VALENTIN
MEDOIA CĂTĂLIN

OMAGIUM

8 M 2021 07296 12/10/2021 LAPIOLA SRL OALA cu GUST

9 M 2021 07297 12/10/2021 AGRICOVER S.A NEXT GENERATION IN
AGRIBUSINESS

10 M 2021 07298 12/10/2021 AGRICOVER SA PHOS EXPERT

11 M 2021 07299 12/10/2021 Belei Cristian Liuţă TRUST GROUP REAL ESTATE

12 M 2021 07300 12/10/2021 UPTOWN ESTATE SRL UPTOWN REAL ESTATE
AGENCY

13 M 2021 07301 12/10/2021 CLUB SPORTIV HUNEDOARA F.C. CORVINUL HUNEDOARA
1921

14 M 2021 07302 12/10/2021 CHIN SIAK LOONG Ruff Ryder

15 M 2021 07303 12/10/2021 BIA MARY SRL CAFÉ EFENDI NEPTUN BY
ANTIK Men Tatarma

16 M 2021 07304 12/10/2021 AESCULAP PROD SRL Activit Stop Cârcel

17 M 2021 07305 12/10/2021 SIGHT G.D. SRL SIGT G.D. SERVICII DE
PROTECTIE SI SECURITATE
PERSONALA

18 M 2021 07306 12/10/2021 JEAN NICULESCU MUGSHOT

19 M 2021 07307 12/10/2021 S.C. CONFIDENT TRAVEL SRL haruKI SUSHI haruKI SUSHI
haruKI SUSHI

20 M 2021 07308 12/10/2021 ELGEKA FERFELIS ROMANIA
SA

POLINI

21 M 2021 07309 12/10/2021 ELGEKA FERFELIS ROMANIA
SA

CROWN CROWNITTO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2021 07310 12/10/2021 LIVIU PANDELE FARINGO DELTA PROTECT

23 M 2021 07311 12/10/2021 ELGEKA-FERFELIS ROMANIA
S.A.

POIANA SIBIULUI

24 M 2021 07312 12/10/2021 ELGEKA-FERFELIS ROMANIA
S.A.

AnyDay

25 M 2021 07313 12/10/2021 VEDRA INTERNATIONAL S.A. Fără pauză la menopauză

26 M 2021 07314 12/10/2021 ELGEKA-FERFELIS ROMANIA
S.A.

ELGEKA-FERELIS

27 M 2021 07315 12/10/2021 ADFA OOPS SRL
FLORIN CATRINOIU

Oops!

28 M 2021 07316 12/10/2021 BORO PR & COMMUNICATION
SRL

Convenția Română a Spitalelor
ROHO

29 M 2021 07317 12/10/2021 SIA CRYSTAL SRL SIA CRYSTAL

30 M 2021 07318 12/10/2021 ANDREI-DANIEL CRISTEA ROMANIAN LEGAL AWARDS

31 M 2021 07319 12/10/2021 ORIGINAL DEALS RO S.R.L. ORIGINAL DEALS

32 M 2021 07320 12/10/2021 RAMONA OCTAVIANA
GHEORGHE

Mind Health Center

33 M 2021 07321 12/10/2021 HORNEXPERT MEDIA REGATUL LUI ENROH

34 M 2021 07322 12/10/2021 CIPRIAN DAN GRAUR ClinicaRoboților doctorul
robotului tău

35 M 2021 07323 12/10/2021 BOGDAN-ADRIAN
NEGULEASA

HOMEOMED

36 M 2021 07324 12/10/2021 ANTA PROD CONCEPT SRL TNL STORE

37 M 2021 07326 12/10/2021 CLEVER BUSINESS
TRASILVANIA S.R.L.

Aventurierii gustului

38 M 2021 07327 12/10/2021 NIKOS TOPZFOOD SRL UniKorn The mythical taste

39 M 2021 07328 12/10/2021 CLEVER BUSINESS
TRASILVANIA S.R.L.

Din gospodărie în farfurie

40 M 2021 07329 12/10/2021 IZOTERMA CONSTRUCT S.R.L. IZOTERMA perfecțiunea în
ferestre
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(210) M 2021 06616
(151) 12/10/2021
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

CONSTANTINA DITA, NERVA
TRAIAN 23-2, BL M71, AP 49,
BUCURESTI, 31044, ROMANIA

(540)
BUCHAREST

INTERNATIONAL HALF
MARATHON AND 10K

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

41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.

───────

(210) M 2021 06999
(151) 12/10/2021
(732) SC. URBOTEL SRL, STR.

MALULUI NR.4, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, 410002, BIHOR,
ROMANIA

(540)
MOTOCICLIST PENTRU O ZI

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

41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 07291
(151) 12/10/2021
(732) MARIPOSA IMOB SRL, STR.

MĂRULUI NR. 12-14, TARLAUA 21,
PARCELA 81, LOT 1, ET. 3, AP. 33,
JUD. ILFOV, DOBROIEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
MINT

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

25. Articole de îmbrăcăminte și pentru
acoperirea capului.

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenţie de import, servicii de comerț online cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 07292
(151) 12/10/2021
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT NR. 21, ET. 2,
3 ŞI 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011835, ROMANIA

(540)
Venit Protect

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 07293
(151) 12/10/2021
(732) CONCEPT DESIGN GRUP SRL,

STR. UTEA NR. 71, CAMERA
1, LOC. SIBIEL, JUD. SIBIU,
SĂLIȘTE, SIBIU, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

PORTAL GREEN VILLAGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de motel, servicii de alimentaţie
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publică, servicii oferite de un restaurant, servicii
oferite de baruri și cafenele, servicii de bistro,
servicii de catering, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2021 07294
(151) 12/10/2021
(732) SC WINGS EAT SRL, STR. CODRII

NEAMŢULUI NR.13, BL. NB 1,
SC.3, ET.9, AP.186, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

STREET FOOD wing
eat FRIED BITES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.02

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un fast food, servicii oferite de un coffee shop,
servicii oferite de restaurant.

───────

(210) M 2021 07295
(151) 12/10/2021
(732) DRAGNEA VALENTIN, STR.

PASTORULUI NR. 4, BL. 4BIS,
SC. A, ET. 6, AP. 26, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020349, ROMANIA
MEDOIA CĂTĂLIN, STR. MAIOR
CORAVU ION NR. 51, SC. 1, ET. 2,
AP. 53, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
OMAGIUM

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

38. Furnizarea accesului ia bazele de
date, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de
calculator, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicații), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informații
in domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea
de mesaje, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, difuzarea prin
intermediul radioului, servicii de teleconferință,
transmiterea telegramelor, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, transmisia video
la cerere, servicii de videoconferință, servicii de
poștă vocală, transmisia fără fir (wireless).
41. Servicii de caligrafie, distribuție de filme,
sevicii de editare video pentru evenimente,
furnizarea de informații în domeniul educație,
tehnoredactare computerizată electronică,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, servicii de împrumut ale
bibliotecii, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, raportare
fotografică, fotografie, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, scenarii,
altele decât cele publicitare, scrierea si
publicarea de texte, altele decât cele publicitare,
furnizare de publicații on-line, servicii de editare
computerizată, servicii de publicare on-line,
producție audio și video și fotografie.
42. Conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia
datelor și a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, digitalizarea
documentelor (scanare), stocarea electronică a
datelor, efectuarea copiilor de siguranță prin
trimiterea datelor în afara locației, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, proiectare și
dezvoltare de pagini de internet, proiectare de
lucrări creative audiovizuale, creare, proiectare
și întreținere de pagini web, creare de pagini
web, proiectare, creare și programare de pagini
web.
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45. Activități funerare, cercetare genealogică,
investigații privind persoanele dispărute, servicii
de rețele de socializare online, investigații
privind trecutul persoanelor, investigații privind
persoanele dispărute, scrierea de scrisori
personale.

───────

(210) M 2021 07296
(151) 12/10/2021
(732) LAPIOLA SRL, STR. COSTEA

VODĂ NR. 77, CAMERA 3, SAT
VALEA ADÂNCĂ, JUD. IAŞI,
COMUNA MIROSLAVA, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

OALA cu GUST

(531) Clasificare Viena:
11.01.02; 11.03.18; 26.01.01; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#E7501C, #F08220), galben (HEX
#F9AE31), negru, alb

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

29. Pastă de ardei conservată, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină, proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete, pastă

de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge, cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură, bullion,
concentrate de fiertură, concentrate de bullion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate,
caviar, mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de
cacao alimentar, unt de nucă de cocos, nucă
de cocos, deshidratată, grăsime din nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, lapte
de nucă de cocos, lapte de nucă de cocos
pentru uz culinar, băuturi pe bază de lapte
de nucă de cocos, compoturi, lapte condensat,
crenvurşti prăjiţi în aluat pe băţ, chiftele din
brânză de vaci, compot de merişoare, raci,
nu vii, smântână (produse lactate), crochete,
crustacee, nu vii, fructe cristalizate, fructe
glazurate, lapte bătut, curmale, ouă, ulei de
măsline extra virgin alimentar, falafel, amestecuri
cu conţinut de grăsimi pentru feliile de pâine,
grăsimi comestibile, substanţe grase pentru
fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri de peşte,
peşte, nu viu, peşte, conservat, peşte, la
conservă, hrană pentru peşti pentru consum
uman, spumă de peşte, icre de peşte, preparate,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, carne uscată prin îngheţare,
carne liofilizată, legume uscate prin îngheţare,
legume liofilizate, fructe, conservate, fructe,
înăbuşite, jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate
de fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe,
fructe conservate în alcool, gustări pe bază
de fructe, fructe congelate, fructe, la conservă,
vânat, nu viu, usturoi conservat, gelatină,
castraveciori, gem de ghimbir, guacamole,
şuncă, alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti
pentru hot dog, humus, insecte comestibile,
nu vii, gelatină alimentară, gemuri, jeleuri
alimentare, chefir, kimchi, klipfish (cod sărat şi
uscat), lapte de iapă fermentat/cumâs, untură,
alge de mare, conservate, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, linte,
conservată, ulei alimentar din seminţe de in,
pate de ficat, pastă de ficat, ficat, homari, nu
vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, carne, piftie din carne, extracte din
carne, carne, conservată, carne, la conserve,
lapte, băuturi din lapte, cu conţinut predominant
de lapte, produse din lapte, băutură din lapte
şi fructe, fermenţi din lapte pentru uz culinar,
substituenţi de lapte, ciuperci, conservate, midii,
nu vii, lichior de ouă non-alcoolic, paste de
întins pe pâine pe bază de nuci, nuci, preparate,
lapte de ovăz, uleiuri alimentare, ulei de măsline
alimentar, măsline, conservate, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din
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sâmburi de palmier alimentar, ulei de palmier
alimentar, unt de arahide, lapte de arahide
pentru uz culinar, lapte de arahide, băuturi pe
bază de lapte de arahide, arahide, preparate,
mazăre, conservată, pectină pentru uz culinar,
murături, polen preparat ca produs alimentar,
porc, chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi, fulgi
de cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări de
curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf, creveţi, nu
vii, pastă de fructe presate, lapte acru, stafide,
ulei de rapiţă alimentar, cheag, lapte de orez,
lapte de orez pentru uz culinar, lapte fermentat
gătit, somon, nu viu, cărnuri sărate, peşte
sărat, sardine, nu vii, varză murată, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi,
cârnaţi în aluat, castraveţi de mare, nu vii,
extracte din alge de mare alimentare, seminţe,
preparate, ulei de susan alimentar, moluşte,
nu vii, smântână, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte de
soia, ulei alimentar din boabe de soia, pateuri
tartinabile, turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, turtiţe din tofu,
piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de
legume pentru gătit, concentrat pe bază de
fructe pentru gătit, creme tartinabile pe bază de
legume, agar-agar pentru scop culinar, branză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat, zacuscă,
sarmale, sarmale în foi de viță, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, carne și
produse din carne, fructe, ciuperci, legume, nuci
și leguminoase prelucrate, mâncăruri preparate,
alimente semipreparate și gustări sărate, tocană,
tocană de legume.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RPF), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului

publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigaţii privind
afacerile, consultanţă în organizarea afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de
consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor, managementul afacerilor hoteliere,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă, audit
financiar, servicii de registru de cadouri, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, servicii de facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării



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

produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-working,
servicii de lobby commercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri cu scop comercial sau
publicitar, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, 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,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare

web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de CV-uri pentru terţi, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură).

───────
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(210) M 2021 07297
(151) 12/10/2021
(732) AGRICOVER S.A, BD. PIPERA NR.

18, CLĂDIREA DE BIROURI CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
NEXT GENERATION
IN AGRIBUSINESS

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

1. Produse chimice destinate utilizării în
industrie, agricultură, horticultura, silvicultură,
preparate chimice (adjuvanți) pentru utilizare
în agricultură, horticultura, silvicultură, produse
chimice pentru protecția plantelor împotriva
agenților patogeni, preparate chimice pentru
inhibarea creșterii buruienilor, produse chimice
destinate utilizării ca adezivi în agricultură pentru
combaterea dăunătorilor, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, compost, gunoi
de grajd, fertilizând, substanțe chimice pentru
conservarea alimentelor, detergenți pentru uz
industrial, detergenți pentru utilizare în procesele
de producție, solvenți pentru utilizare în
procesele de producție, agenți tananți, adezivi
de uz industrial, aditivi chimici, rășini artificiale
neprocesate, preparate biologice de uz industrial
și științific.
5. Preparate pentru uz medical și veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe și
alimente dietetice entru uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
pentru uz uman și veterinar, plasturi, materiale
pentru bandaje, materiale pentru plombarea
dinților, materiale pentru amprente dentare,
dezinfectanți, preparate pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
9. Carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, stații
meteorologice digitale, publicații electronice,
descărcabile, sisteme de poziționare globală

(GPS), instrumente meteorologice, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago,făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheață.
31. Produse agricole, horticole, silvice și de
acvacultura, brute și neprocesate, semințe brute
și neprocesate, cereale neprocesate, produse
secundare de la procesarea cerealelor, pentru
hrana animalelor, animale vii, furaje concentrate
pentru uz animal, produse pentru îngrășarea
animalelor (furaj pentru animale), fructe și
legume proaspete, verdețuri proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de administrare a
programelor de fidelizare, stimulare și
recompensare a consumatorilor în scopuri
comerciale, promoționale și/sau de publicitate,
servicii de consul publicitară și de afaceri
prin organizarea de concursuri și expoziții,
stribuția de mostre (promovare), organizarea de
expoziții de promovare, organizarea de lansări
de produse, producția de materiale publicitare
sub formă de pliante, broșuri conținând
informație tehnică și comercială, strângerea la
un loc, în beneficiul terților, a unor produse
diverse (exceptând transportul acestora) şi
anume: produse chimice destinate utilizării în
industrie, agricultură, horticultura, silvicultură
preparate chimice (adjuvanți) pentru utilizare
în agricultură, horticultura, silvicultură, produse
chimice pentru protecția plantelor împotriva
agenților patogeni, preparate chimice pentru
inhibarea creșterii buruienilor, produse chimice
destinate utilizării ca adezivi în agricultură pentru
combaterea dăunătorilor, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, compost, gunoi
de grajd, fertilizând, substanțe chimice pentru
conservarea alimentelor, detergenți pentru uz
industrial, detergenți pentru utilizare în procesele
de producție, solvenți pentru utilizare în
procesele de producție, agenți tananți, adezivi
de uz industrial, aditivi chimici, rășini artificiale
neprocesate, preparate biologice de uz industrial
și științific, preparate pentru uz medical și
veterinar, produse sanitare de uz medical,
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substanțe și alimente dietetice pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice pentru uz uman și veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinților, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanți, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a cerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, stații
meteorologice digitale, publicații electronice,
descărcabile, sisteme de poziționare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, carne, pește, păsări și
vânat, extracte de carne, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și gătite, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, și produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez, tapioca
și sago,făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, înghețată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheață, produse
agricole, horticole, silvice și de acvacultură, brute
și neprocesate, semințe brute și neprocesate,
cereale neprocesate, produse secundare de la
procesarea cerealelor, pentru hrana animalelor,
animale vii, furaje concentrate pentru uz animal,
produse pentru îngrășarea animalelor (furaj
pentru animale), fructe și legume proaspete,
verdețuri proaspete, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, furnizarea de servicii de
platformă de tranzacții comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de consiliere în managementul afacerilor,
servicii de agenție de import-export, servicii de
analiză a tranzacțiilor comerciale, servicii de
analiză a costurilor, servicii de analiză a profitului
activităților de afaceri, redactarea de planuri si
rapoarte de afaceri, servicii de administrarea
afacerilor pentru operațiuni comerciale en-gros
și cu amănuntul, servicii de management al
lanțului de aprovizionare, servicii de planificare și
organizare a întâlnirilor de afaceri.
36. Investiții de capital, emiterea cardurilor de
credit, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
servicii financiare, finanțare pentru achiziția în

rate/finanțare pentru achiziția prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
consultanță în asigurări, servicii de plăți
cu portofel electronic, împrumuturi (finanțare),
procesarea plăților efectuate cu cardul de credit,
procesarea plăților efectuate cu cardul de debit.
39. Transport, servicii de ambalare şi depozitare
a bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Abatorizarea animalelor, procesarea
produselor alimentare, servicii de condiționare a
semințelor, în particular procesarea semințelor
pentru agricultură, condiționarea (conservarea)
produselor alimentare în vederea depozitării,
procesarea produselor agricole.
41. Educație, organizarea de evenimente în
scopuri educative, furnizarea serviciilor de
instruire, pregătirea și desfășurarea activităților
de tip atelier, organizarea de sesiuni de instruire,
conferințe, expoziții și competiții, pregătirea de
materiale didactice pentru utilizare în cadrul
conferințelor profesionale, activități culturale și
sportive.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
proiectare de software pentru calculatoare,
crearea și mentenanța site-urilor web pentru terți,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), informații meteorologice, platformă ca
serviciu (PaaS), software ca serviciu (SaaS),
închirierea de software pentru calculatoare,
prognoze meteorologice.
43. Servicii de furnizare a alimentelor și
băuturilor pentru consum.
44. Servicii de agricultură, horticultura și
silvicultură, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultura și
silvicultură, servicii de combatere a buruienilor,
dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
servicii de creștere și îngrijire a animalelor (ferme
zootehnice), servicii de medicină veterinară,
servicii de însămânțare artificială a animalelor,
servicii de consultanță pentru creșterea și
îngrijirea animalelor, servicii specializate de
consultanță în domeniul agricol.

───────
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(210) M 2021 07298
(151) 12/10/2021
(732) AGRICOVER SA, BD. PIPERA

NR 1B, CLADIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER ET 6, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
PHOS EXPERT

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

1. Produse chimice pentru agricultură,
horticultura și silvicultură, îngrășăminte,
regulatori de creștere.
7. Mașini și utilaje pentru prelevarea probelor de
sol și plante.
9. Aparate pentru analize (altele decât cele
pentru uz medical), truse chimice pentru analize
de sol și plante.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaje, caractere
tipografice, forme de tipar.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, animale vii, fructe și legume proaspete,
semințe, plante și flori naturale, mâncare pentru
animale, malț.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terților a produselor agricole și a celor
fitosanitare proprii și ale unor terți (exceptând
transportul lor), prin diferite forme de comerț
permițând consumatorilor să le aleagă, să le
vadă și să le cumpere comod, comerț on-
line, organizarea de târguri și expoziții, saloane,
prezentări de firme și produse, editarea de

publicații de informare și reclamă, prospecte,
pliante și alte materiale cu caracter tehnic și
comercial, consultanță privind managementul
fermelor și societăților comerciale din domeniul
agricol, consilierea agenților economici în
realizarea activităților comerciale.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea și conducerea
de seminarii și simpozioane.
42. Analize chimice, servicii de consultanță
tehnologică, servicii de testare a produselor.
44. Servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, consultanță agricolă de specialitate.

───────

(210) M 2021 07299
(151) 12/10/2021
(732) Belei Cristian Liuţă, FDT. PĂCII

NR.14, JUD. HUNEDOARA,
SIMERIA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

TRUST GROUP REAL ESTATE

(531) Clasificare Viena:
02.09.16; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), afaceri imobiliare,
închirierea bunurilor imobiliare, servicii de
agenție imobiliară, activități de broker imobiliar,
evaluări imobiliare, management imobiliar,
colectarea chiriilor.

───────
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(210) M 2021 07300
(151) 12/10/2021
(732) UPTOWN ESTATE SRL, B-

DUL FERDINAND I NR. 70, ET.
3, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

UPTOWN REAL
ESTATE AGENCY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.02;
26.01.03; 26.11.05; 26.11.07

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

36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), afaceri imobiliare,
închirierea bunurilor imobiliare, servicii de
agenție imobiliară, activități de broker imobiliar,
evaluări imobiliare, management imobiliar,
colectarea chiriilor.

───────

(210) M 2021 07301
(151) 12/10/2021
(732) CLUB SPORTIV HUNEDOARA, B-

DUL MIHAI VITEAZU NR. 6 A, JUD.
HUNEDOARA , HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

F.C. CORVINUL
HUNEDOARA 1921

(531) Clasificare Viena:
03.07.21; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.05;
26.01.02; 29.01.04

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

clase:
14. Butoni de cămașă, insigne, medalii, ace
de cravată, agrafe de cravată, toate produsele
folosite pentru activităţile sportive.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
semne de cărți, fanioane din hârtie, calendare,
stegulețe din hârtie, fluturași publicitari, agende,
postere, toate produsele folosite pentru
activităţile sportive.
25. Articole de îmbrăcăminte, șorțuri, curele,
chiloți tip boxeri, șepci, mănuși, șosete- tălpici,
jachete, cravate, cămăși, șosete, maieuri,
ciorapi, lenjerie de corp, flanele/pulovere/
hanorace (pulovere), tricouri cu mânecă scurtă,
colanţi, veste, jambiere, articole sport din jerseu,
fulare, eșarfe, treninguri, toate aceste produse
folosite in domeniul sportiv.
28. Mingi pentru jocuri sportive.

───────
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(210) M 2021 07302
(151) 12/10/2021
(732) CHIN SIAK LOONG, NO.81, JALAN

ARIF, TAMAN CONNAUGHT,
CHERAS, KUALA LUMPUR,
WILAYAH PERSEKUTUAN (KL),
56000, MALAYSIA

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

(540)

Ruff Ryder

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

18. Poşete, genţi pentru scoală, cufere de voiaj,
rucsacuri, portofere de buzunar, genţi de mână,
genţi de călătorie, serviete, genţi de voiaj, genţi
din imitatie de piele, raniţe, genţi de umăr, genţi
de mână pentru bărbaţi, genţi mici pentru bărbaţi,
genţi de mână pentru femei, portchei, borsete,
portofele, genţi sport de uz general, curele din
piele.

───────

(210) M 2021 07303
(151) 12/10/2021
(732) BIA MARY SRL, SATURN, LA

NORD DE DISCOTECA UNICOM,
JUD. CONSTANŢA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

CAFÉ EFENDI NEPTUN
BY ANTIK Men Tatarma

(531) Clasificare Viena:
02.01.05; 27.05.01; 27.05.17; 09.07.02;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.07; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru, roşu, auriu,
galben, maro

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc în folosul terților a unei
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game variate de bunuri, respectiv produse
alimentare, băuturi şi tutun, de larg consum
(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
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07304
(151) 12/10/2021
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, ROMANIA

(740) Cabinet M. Oproiu SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Activit Stop Cârcel

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

1. Vitamine pentru utilizare în fabricarea
suplimentelor alimentare, vitamine pentru
industria alimentară, vitamine pentru utilizare
în fabricarea produselor farmaceutice, vitamine
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice.
5. Suplimente dietetice şi suplimente nutritive
de uz uman, suplimente alimentare pe bază de
minerale, preparate pe bază de vitamine.

───────

(210) M 2021 07305
(151) 12/10/2021
(732) SIGHT G.D. SRL, STR. MAIOR

IANCU FOTEA NR. 3, BL. L,
SC. 1, ET. 3, AP. 9, CAMERA 1,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. ,
CALEA VITAN NR. 106, BL. V40,
SC.3, ET.3, AP.69, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SIGT G.D. SERVICII
DE PROTECTIE SI

SECURITATE PERSONALA

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 24.09.25; 23.01.01; 27.05.01;
26.01.04; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#001335), gri (#929395, #c5c6c8),
portocaliu (HEX#dabe71, #b08a47),
maro (HEX #8f6028, #532a11), galben
(HEX #f8e397), roşu (HEX #7f3c2e,
#b05f4c)

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii de investigare şi
supraveghere referitoare la siguranța fizică a
persoanelor şi securitatea bunurilor corporale,
servicii personale şi sociale prestate de terti
pentru a satisface nevoile persoanelor, servicii
de paza, monitorizarea alarmelor de securitate,
antiefractie şi antifurt, servicii de paza pe timp de
noapte, deschiderea încuietorilor de şiguranța,
servicii de garda de corp, servicii de paza
contractuale, paza şi protecție, paza corporala
personala, evaluarea gradului de şiguranța,
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servicii de şiguranța, salvare, securitate şi
control, servicii de securitate fizică, servicii de
securitate pentru clădiri, închiriere de aparatura
de securitate, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, control de securitate a
bagajelor, consultanta in materie de securitate
fizică, servicii de investigații cu privire la
persoane sau la bunuri, servicii prestate de
garda de securitate, servicii de inspecții de
securitate pentru terti, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății şi a persoanelor,
servicii de paza antiefractie, servicii de paza
pentru infrastructuri, inspecția imobilelor pentru
motive de şiguranța, urmărirea bunurilor furate,
servicii oferite de către agenții de paza pentru
magazine, servicii de paza pentru infrastructuri
prin şisteme de monitorizare la distanta,
închiriere de îmbrăcăminte de protecție, servicii
de protectie a animalelor, închiriere de casti
de protecție, închiriere de masti de protecție,
închiriere de îmbrăcăminte şi echipamente de
protecție, închiriere de echipamente de protecție,
salvare, şiguranța şi aplicare a legii, închiriere
de seifuri, consultanta in legătură cu respectarea
protecției datelor, servicii de informare referitoare
la şiguranța, administrarea riscurilor pentru
sanatate şi şiguranța, închiriere de alarme,
supravegherea alarmelor antiefractie, servicii
de monitorizare a alarmelor medicale, escorta
(garda de corp personală), furnizare de informații
despre servicii de gărzi de corp personale,
consultanta in domeniul furtului de date şi
al furtului de identitate, analiza criminalistica
a materialelor video de supraveghere pentru
prevenirea fraudei şi a furturilor, servicii de
supraveghere, supraveghere cu circuit închis,
servicii de supraveghere juridica, supraveghere
de copii la domiciliu, servicii de supraveghere
cu drona, închiriere de aparate de supraveghere
de securitate, furnizarea servicii de recunoaștere
şi de supraveghere, servicii de înregistrare
legala, depistarea bunurilor furate, marcaj de
securitate pentru bunuri, servicii de protecție
şi securitate personala, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
servicii de prezentare personală, autentificarea
informațiilor de identificare personală (servicii de
verificare a identităţii), închiriere de uniforme.

───────

(210) M 2021 07306
(151) 12/10/2021
(732) JEAN NICULESCU, STR. AMIRAL

HORIA MĂCELARIU NR. 59, ET. 7,
AP. 702, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MUGSHOT

(531) Clasificare Viena:
02.05.06; 02.05.08; 27.05.01; 27.05.17;
21.03.14; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#f6c807), Gri (HEX #dbdbdb), negru,
alb

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

21. Căni, ceşti, recipiente şi ustensile pentru
cafele şi băuturi, căni de cafea, căni de
dimensiuni mici, căni de băut.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de catering, furnizarea de produse alimentare,
băuturi, cafea şi băuturi, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, servicii
oferite de ceainării.

───────
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(210) M 2021 07307
(151) 12/10/2021
(732) S.C. CONFIDENT TRAVEL SRL,

STR. CALEA BUCUREŞTI NR. 31,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, 110133,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR.212, BL.212, SC.D,
AP.11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

haruKI SUSHI haruKI
SUSHI haruKI SUSHI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff),
negru (HEX #000000), roşu (HEX
#ff4a45)

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
furnizare de băuturi şi alimente, servicii de
restaurant, pregătirea şi furnizarea, destinate
consumului imediat, servicii de bar şi cafenea,
servicii de bufet pentru gustări (snack bar),
servicii de catering.

───────

(210) M 2021 07308
(151) 12/10/2021
(732) ELGEKA FERFELIS ROMANIA

SA, STR. DRUMUL ÎNTRE
TARLALE 150-158, ET. 2, CAM. 1,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032982,
ROMANIA

(540)
POLINI

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, uscate și
fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
și cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, necuprinse în alte clase, animale vii,
fructe și legume proaspete, semințe, plante și
flori naturale, alimente pentru an imale, malț.
39. Transport, ambalare și depozitare de
mărfuri, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2021 07309
(151) 12/10/2021
(732) ELGEKA FERFELIS ROMANIA

SA, STR. DRUMUL ÎNTRE
TARLALE 150-158, ET. 2, CAM. 1,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032982,
ROMANIA

(540)
CROWN CROWNITTO

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, uscate și
fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
și cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă,
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drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
39. Transport, ambalare și depozitare de
mărfuri, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2021 07310
(151) 12/10/2021
(732) LIVIU PANDELE, STR. BISERICII

ROMANE NR.88, JUD. BRAȘOV,
BRAŞOV, 500080, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
FARINGO DELTA PROTECT

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

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

───────

(210) M 2021 07311
(151) 12/10/2021
(732) ELGEKA-FERFELIS ROMANIA

S.A., STR. DRUMUL ÎNTRE
TARLALE NR. 150-158, ETAJ
2, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
POIANA SIBIULUI

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,

melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 07312
(151) 12/10/2021
(732) ELGEKA-FERFELIS ROMANIA

S.A., STR. DRUMUL ÎNTRE
TARLALE NR. 150-158, ETAJ
2, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AnyDay

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).

───────

(210) M 2021 07313
(151) 12/10/2021
(732) VEDRA INTERNATIONAL S.A.,

STR. DR. ION GHIULAMILA NR.
19, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Fără pauză la menopauză

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01

(591) Culori revendicate:mov (HEX #951D5A)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07314
(151) 12/10/2021
(732) ELGEKA-FERFELIS ROMANIA

S.A., STR. DRUMUL ÎNTRE
TARLALE NR. 150-158, ETAJ
2, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ELGEKA-FERELIS

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

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

clase:
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2021 07315
(151) 12/10/2021
(732) ADFA OOPS SRL, INTRAREA

VIOLETELOR NR. 8, BL. N26, SC.
A, AP. 5, JUD. VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, 240626, VALCEA,
ROMANIA
FLORIN CATRINOIU, INTRAREA
VIOLETELOR NR. 8, BL. N26, SC.
A, AP. 5, JUD. VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, 240626, VALCEA,
ROMANIA

(540)

Oops!

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07316
(151) 12/10/2021
(732) BORO PR & COMMUNICATION

SRL, STR. ETERNITATE NR. 76,
CENTRUL AXA, ET 1, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700329, IAȘI, ROMANIA

(540)

Convenția Română
a Spitalelor ROHO

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7683 C, HEX #446BA8)

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

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

───────

(210) M 2021 07317
(151) 12/10/2021
(732) SIA CRYSTAL SRL, STR.

PĂCURARI NR. 12, BL. 557, SC. A,
ET. 4, AP. 1, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

SIA CRYSTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 21.01.03

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

45. Consultanță în materie de securitate,
evaluare a riscurilor în materie de securitate,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de pază și protecție, servicii de evaluare a
riscului pentru sănătate și siguranță, servicii de
localizare a vehiculelor furate, servicii de pază
pe timp de noapte, 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 protejarea
proprietății, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, servicii prestate de
un agent de securitate pentru clădiri, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor.

───────
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(210) M 2021 07318
(151) 12/10/2021
(732) ANDREI-DANIEL CRISTEA,

DRUMULM. PĂDUREA NEAGRĂ
NR. 60A, BL.BL05, SC.A, ETJ
1,AP.4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
014044, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, STR. COL.
CORNELIU POPEIA, NR. 36,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROMANIAN LEGAL AWARDS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.11.01

(591) Culori revendicate:galben (Pantone 116
C), maro (Pantone 139 C), negru

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

41. Servicii de cluburi (divertisment sau
educație), organizarea și conducerea de
conferințe și seminarii, organizarea și
conducerea de congrese, servicii de
divertisment, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, organizarea de
competiții, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole culturale, planificarea de petreceri
(divertisment), organizare de competiții și
ceremonii de decernare de premii.

───────

(210) M 2021 07319
(151) 12/10/2021
(732) ORIGINAL DEALS RO S.R.L.,

B-DUL ALEXANDRU OBREGIA,
NR. 15, BL. R13B, SC. 1, ET. 7,
AP. 31, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

ORIGINAL DEALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 26.04.18

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

8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, foarfece de bucătărie,
cuțite de bucătărie, răzători de bucătărie, cuțite
de bucătărie folosite de bucătari, arme manuale
ascuțite și contondente, instrumente manuale
de urgență și salvare, unelte pentru ridicat
(cricuri), șurubelnițe, șurubelnițe neelectrice,
vârfuri de șurubelnițe pentru șurubelnițe cu
acționare manuală, șurubelnițe cu cap tubular
(unelte manuale), foarfece de grădină, clești,
clești patent, clești de fixare, clești pentru sârmă,
clești pentru foc, clești pentru unghii, clești de
prindere, clești de tâmplărie (clești pentru scos
cuie), clești tăietori de țevi (unelte manuale),
clești de perforat (unelte de mână), clești de
tăiat crengi (cu acționare manuală), clești pentru
dezizolare de cabluri (unelte manuale), clești
pentru unghii, pentru animale de companie,
acționați manual.
10. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
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acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, echipament
pentru exerciții fizice, aparate și instrumente
medicale și veterinare, saltele gonflabile de
uz ortopedic, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, genunchiere (de susținere), cotiere
de uz medical.
16. Hârtie și carton, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, decorațiuni de hârtie pentru masă, hârtie
absorbantă, hârtie de împachetat alimente,
hârtie igienică, prosoape de hârtie, role de
bucătărie (hârtie), șervețele din celuloză de
uz cosmetic, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, suporturi de pahare din hârtie, materiale
pentru filtrare din hârtie, ghirlande de hârtie,
filtre de cafea din hârtie, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, protectoare din hârtie
pentru schimbatul scutecelor, șervetele de masă
din hârtie, umbreluțe din hârtie pentru cocteiluri,
articole de papetărie și accesorii educative,
organizatoare personale, organizatoare de
birou, cutii din carton pentru depozitare, de uz
domestic, cutii de dosare pentru depozitarea
documentelor oficiale și personale, rame pentru
fotografii.
17. Bandă adezivă, bandă adezivă izolatoare,
bandă adezivă, alta decât cea pentru uz casnic,
medical sau pentru papetărie, conducte, tuburi,
furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, garnituri de etanșare, materiale de
etanșare și filtre, materiale și articole izolante
și opritoare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
nemetalice, articole din cauciuc pentru îmbinări,
benzi adezive, benzi și filme, garnituri de
ambreiaj și frână, foi de vinil pentru agricultură,
polietilenă pentru acoperirea plantelor, învelitori
din vinil pentru exterioare de vehicule, suporturi
de spumă pentru aranjamente florale, articole
decorative (insigne) confecționare din cauciuc,
articole decorative (insigne) confecționare din
mică, figurine confecționate din cauciuc, articole
și materiale pentru izolare acustică, articole
și materiale pentru izolare electrică, articole
și materiale pentru izolare termică, izolatoare
pentru cabluri, benzi izolante, mănuși izolante,
țesături din fibre naturale utilizate pentru izolare,
țesături ignifuge (azbest), materiale pentru

amortizare și ambalare, amortizoare pentru
vibrații, benzi izolatoare, benzi autoadezive
pentru împachetare, benzi pentru umplerea
golurilor, benzi de etanșare nemetalice, benzi
izolatoare fonic (cauciuc), benzi pentru izolare
electrică, benzi impermeabile (nemetalice)
pentru uși, benzi impermeabile (nemetalice)
pentru ferestre, benzi adezive pentru uz tehnic,
benzi prefabricate pentru etanșarea marginilor
chiuvetelor, benzi cu adeziv folosite în industrie,
benzi pentru etanșarea filetelor de țevi, benzi
din cauciuc pentru fixarea sticlei, benzi cu
adeziv folosite cu covoare, benzi de etanșare
confecționate din cauciuc, benzi prefabricate
pentru etanșarea marginilor căzilor, cauciuc
semifinisat sub formă de benzi, benzi adezive
etanșe pentru jgheaburi de dolie, benzi profilate
din cauciuc folosite în fabricație, benzi de
cauciuc pentru protejarea canturilor mobilierului,
benzi de etanșare confecționate din cauciuc
sintetic, rășini polimerice semiprelucrate sub
formă de benzi, benzi de etanșare pentru țevi
de ventilație, benzi profilate din cauciuc folosite
la fabricarea ferestrelor, materiale plastice sub
formă de benzi (produse semifabricate), benzi
cu adeziv pentru fixarea covoarelor pentru
prevenirea alunecării, spumă poliuretanică sub
formă de benzi pentru utilizare în producție,
benzi adezive altele decât cele utilizate în
medicină, papetărie, menaj, benzi adezive altele
decât cele pentru medicină, papetărie sau
menaj, materiale de izolare împotriva curenților
de aer confecționate din benzi de cauciuc,
benzi pentru mascare (adezive) altele decât cele
pentru papetărie, uz casnic sau medical, benzi
adezive cu două fețe (altele decât cele pentru
papetărie, uz casnic sau medical).
20. Mobilă și mobilier, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, oglinzi decorative, oglinzi (mobilier),
oglinzi de perete, rame pentru oglinzi, oglinzi
de baie, saltele gonflabile pentru camping,
saltele gonflabile, altele decât cele pentru uz
medical, perne gonflabile, mese de bucătărie,
mobilier de bucătărie, adăposturi și paturi pentru
animale, afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, recipiente și dispozitive de închidere și
suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, dispozitive de fixare
nemetalice, agățătoare de oglinzi, nu din metal,
agățătoare de perete din materiale nemetalice,
balamale nemetalice, bare de duș, bare pentru
draperii de duș, capace mobile pentru chiuvete,
cârlige pentru cortina de duș, dopuri pentru
căzi, nemetalice, evantai de mână, inele pentru
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draperii de duș, inele pentru perdele, ventuze
(accesorii).
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
lenjerie, huse pentru mobilă, decorațiuni de
perete, articole textile de menaj confecționate
din materiale nețesute, materiale de in de
căptușeală pentru încălțăminte, produse textile
de uz casnic, țesături pentru lenjerie, materiale
din fibre mixte, țesături pentru decorațiuni
interioare, prosoape de bucătărie (materiale
textile).
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale textile,
respectiv: ace de siguranță, ace, ace cu
gămălie, aplice din material textil (mercerie),
bolduri, broșe (accesorii de îmbrăcăminte),
cuiere de haine (dispozitive de prindere), cutii
de ace, fermoare, nasturi, panglici decorative
din material textil folosite ca ornament, panglici
decorative din material textil, panglici decorative,
panglici (mercerie), panglici pentru împachetat
cadouri, seturi de cusut, șireturi de încălțăminte,
aplice (mercerie), bandă de fixare cu copci
moș-babă, benzi cu arici (articole de mercerie),
benzi de tivire care se lipesc prin călcare
cu fierul, broderie, catarame pentru curea,
degetare pentru cusut, funde ca articole de
mercerie, fermoare pentru genți, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), fructe, flori și
legume artificiale, aranjamente de flori artificiale,
plante artificiale, plante artificiale pentru exterior,
ace și ace cu gămălie pentru entomologie,
brelocuri (nu ca bijuterii sau pentru chei, inele
sau lanțuri).

───────

(210) M 2021 07320
(151) 12/10/2021
(732) RAMONA OCTAVIANA

GHEORGHE, STRADA GURA
IALOMIȚEI NR. 22A, SC A ET. 2
AP. 6, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA-DANIELA
LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII
NR. 10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP.
10, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Mind Health Center

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 27.05.01;
26.01.01; 26.11.02; 26.11.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#082BF7), verde (HEX #05D118, HEX
#356C08) , roșu (HEX #F9061D)

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
culturale.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane.

───────
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(210) M 2021 07321
(151) 12/10/2021
(732) HORNEXPERT MEDIA, STR.

MIRCEA ELIADE, NR. 4, AP. 3,
SAT BUSCOV, JUD. PRAHOVA,
COMUNA BUSCOV, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
REGATUL LUI ENROH

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

28. Accesorii de mobilier pentru păpuși,
accesorii pentru copt și gătit de jucărie,
accesorii pentru haine de păpuși, accesorii
pentru păpuși, aeronave de jucărie, animale de
jucărie, animale de jucărie cu motor, aparate
pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja de
jucărie, armură de jucărie, avioane de jucărie,
baloane, baghete magice de jucărie, avioane
de jucărie cu telecomandă, bani de jucărie,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bastoane
pentru majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării

cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi de
tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de
dame, titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți
de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate, vehicule robot de jucărie
care se transformă, yoyo, zmeie.
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35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online în legătură cu,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu: accesorii de mobilier pentru
păpuși, accesorii pentru copt și gătit de jucărie,
accesorii pentru haine de păpuși, accesorii
pentru păpuși, aeronave de jucărie, animale de
jucărie, animale de jucărie cu motor, aparate
pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja de
jucărie, armură de jucărie, avioane de jucărie,
baloane, baghete magice de jucărie, avioane
de jucărie cu telecomandă, bani de jucărie,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bastoane
pentru majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete

de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi de
tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de
dame, titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți
de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate, vehicule robot de jucărie
care se transformă, yoyo, zmeie.

───────
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(210) M 2021 07322
(151) 12/10/2021
(732) CIPRIAN DAN GRAUR, STR.

ARDELUTA NR. 4, BL. G13, SC.
D, ET. 1, AP. 55, JUD. NEAMȚ,
PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ClinicaRoboților
doctorul robotului tău

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 04.05.04

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

35. Regruparea, pentru alte persoane, de
diverse servicii de telecomunicații, pentru a
permite clienților să compare și să cumpere
comod aceste servicii, activități publicitare, în
special cu privire la rețele de telematică și
de telefonie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, organizare
și coordonare de licitații și licitații inverse
prin intermediul telefoanelor mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul de telefoane mobile,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, servicii de comenzi
online, publicare de materiale publicitare
online, servicii de administrare a comunităților
online, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de

informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comandă cu
ridicata, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii de consultanță referitoare la
achiziții de bunuri și servicii, servicii de agenții de
import și export, servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
abonamente la servicii de telecomunicații pentru
terți, publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin bloguri, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
furnizare de informații comerciale prin rețele
informatice globale, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, furnizare de informații cu privire
la întreprinderi și informații cu caracter comercial
prin rețele informatice globale.
37. Reparații de telefoane, reparații de aparate
telefonice, reparații sau întreținere de aparate
telefonice, instalare și reparații de rețele de
telecomunicații, reparații sau întreținere de
mașini și aparate de telecomunicații, întreținere
de aparate de telecomunicații, reparare și
întreținere de telefoane inteligente, instalare,
întreținere și reparare de echipamente de
telecomunicații, instalare hardware de calculator
și a aparatelor de telecomunicații, întreținere și
reparare, reparare și întreținere de hardware
de calculator și de telecomunicații, întreținere și
reparare de rețele, de aparate și de instrumente
de telecomunicații, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate de telecomunicații, repararea mașinilor
și aparatelor de telecomunicații, instalarea de
echipamente de telecomunicații fără fir și de
rețele locale fără fir, recondiționare de utilaje
industriale, întreținere de utilaje industriale,
instalare de utilaje industriale, reparare de utilaje
industriale.

───────
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(210) M 2021 07323
(151) 12/10/2021
(732) BOGDAN-ADRIAN NEGULEASA,

STR. 23 AUGUST NR.11, JUD.
GORJ, TÂRGU-JIU, GORJ,
ROMANIA

(540)
HOMEOMED

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

44. Asistență sanitară în legătură cu
homeopatia, consiliere cu privire la diete și
nutriție, consiliere în materie de sănătate,
furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutriție, furnizare de informații în
materie de sănătate, furnizare de informații în
materie de sănătate prin telefon, planificare și
supraveghere în materie de regimuri alimentare,
servicii clinice homeopatice, servicii consultative
privind controlul greutății, servicii consultative în
domeniul dieteticii, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de consiliere medicală
în materie de dietă, servicii de informare și
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
meditație, servicii medicale și de sănătate,
servicii oferite de clinici medicale.

───────

(210) M 2021 07324
(151) 12/10/2021
(732) ANTA PROD CONCEPT SRL,

STR. DEMOCRATIEI NR. 2 BIS,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
ION CREANGA NR. 106, BL C1,
ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

TNL STORE

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.03;
26.11.09

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
5. Biocide, biocide naturale, antiseptice,
unguente antiseptice, șervețele antiseptice
impregnate, dezinfectanți și antiseptice, ape de
gură antiseptice, antiseptice cu efect terapeutic,
antiseptice cu efect profilactic, tampoane de
vată antiseptice, produse antiseptice pentru
spălare, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe suprafețe dure, sprayuri
antiseptice sub formă de aerosoli utilizate
pe piele, produse antiseptice pentru îngrijirea
rănilor, preparate antiseptice pentru îngrijirea
corpului, dezinfectanți de uz medical, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru instrumente și aparate
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medicale, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente dentare.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate în reviste, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comert cu amanuntul si
cu ridicata de biocide, antiseptice, dezinfectanţi,
dezinfectanţi igienici, săpun dezinfectant, servicii
de comert cu amanuntul si cu ridicata de
dispozitive si echipamente medicale.

───────

(210) M 2021 07326
(151) 12/10/2021
(732) CLEVER BUSINESS

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

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12,
JUD. MUREȘ, TÂRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
Aventurierii gustului

(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
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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
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
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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
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
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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, 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
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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,
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 07327
(151) 12/10/2021
(732) NIKOS TOPZFOOD SRL, ALEEA

ROZELOR NR. 20 BL. A6, SC.B,
ETAJ 2, AP. 9, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGĂ NR.
106, BL C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2,
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

UniKorn The mythical taste

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06;
27.05.01; 04.05.05
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(591) Culori revendicate:roșu, galben,
portocaliu, alb, verde

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

29. Extrate din carne, carne friptă, carne
preparată, carne prăjită, produse din carne
preparate, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), hamburgeri din carne
de pui, chiftele din carne de vită, produse din
carne sub formă de hamburger, bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne de
pui, alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, chipsuri de cartofi,
cârnaţi, cârnaţi în aluat.

───────

(210) M 2021 07328
(151) 12/10/2021
(732) CLEVER BUSINESS

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

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12,
JUD. MUREȘ, TÂRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Din gospodărie în farfurie

(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

43. Alimentatie publica, furnizare de alimente
şi băuturi, respectiv: apă plată, apă minerală
și bere dintr-o rulotă mobilă, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de restaurante fast-food, servicii de catering
pentru evenimente, consiliere în domeniul
culinar, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de catering, servicii de snack-baruri,
servicii contractuale de alimentaţie, servicii ale
bistrourilor, preparare de mâncăruri, restaurante
(servirea mesei), restaurante cu autoservire,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de mâncare la pachet, serviciu de catering
pentru instituţii, bufete cu autoservire, servicii
de consultanţă cu privire la alimente, servicii
prestate de bucătari personali, furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
servicii de consultanţă cu privire la prepararea
mâncării, servicii de consultanţă în domeniul
artelor culinare, servicii de consultanţă în
domeniul cateringului, servicii de rezervare a
meselor.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, servicii agenții de import și export
de preparate din carne, intermediere comercială
la cumpărarea şi vânzarea online de produse
şi servicii în contextul comandării şi livrării,
în special prin mijloace electronice, inclusiv
pe internet, informații despre vânzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, servicii
de consiliere privind administrarea afacerilor
in domeniul serviciilor de alimentatie publica,
catering, restaurant, servicii publicitare pe
internet pentru restaurante, servicii de preluare
comenzi telefonice pentru terti, in domeniul
alimentatiei publice, publicitate si marketing,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrari de birou.
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publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate

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

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

mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
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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,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
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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 07329
(151) 12/10/2021
(732) IZOTERMA CONSTRUCT S.R.L.,

STR. BUSAGA NR. 6, JUD.
ARGEȘ, CURTEA DE ARGEȘ,
115300, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

IZOTERMA
perfecțiunea în ferestre

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
07.01.08; 07.01.24

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

clase:
17. Profile PVC, tâmplărie PVC.

───────



 

ERATĂ 
                                                            
 
 
            Referitor  la  depozitul  M  2021  07154,  din  05.10.2021,  publicat  în  data  de 
12.10.2021, dintr-o eroare materială, denumirea mărcii a fost publicată în mod eronat. 
Denumirea  corectă  a  mărcii  este  Centrul  pentru  Știință  și  Inovație  în  Medicina 
Nutrițională – CESIN. 
 
                                                                                                           


