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Cereri Mărci publicate în 19/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07985 12/11/2021 EVA VISUAL STUDIO SRL EVA VISUAL STUDIO

2 M 2021 07988 12/11/2021 EVA VISUAL STUDIO SRL DENT PLAZA

3 M 2021 08143 12/11/2021 MIRELA SPĂTARU Fabrica de gânduri bune

4 M 2021 08144 12/11/2021 SC TERRAVERDE SRL HANUL CU URSI

5 M 2021 08145 12/11/2021 METAL-STEEL-ART SRL MSA - METAL-STEEL-ART -

6 M 2021 08146 12/11/2021 IULIA IOANA HUIDUC
MANOLESCU

Schimbarea Paradigmei de
Gândire în Educație

7 M 2021 08147 12/11/2021 PIGULIN FRUIT IMPORT SRL Pegasus gold

8 M 2021 08148 12/11/2021 QUANTUM NORD SRL LAIAs DUAL CATALYTIC

9 M 2021 08149 12/11/2021 E-SHOP HOME CONCEPT
S.R.L.

JUPITER BRANDS

10 M 2021 08150 12/11/2021 GABRIEL MUSETESCU iDenticalLab

11 M 2021 08151 12/11/2021 AKTIV-POWER SRL TEKSOR

12 M 2021 08153 12/11/2021 TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL

IOANID GRĂDINIȚĂ

13 M 2021 08154 12/11/2021 TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL

IOANID SCOALA

14 M 2021 08155 12/11/2021 TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL

IOANID LICEU
INTERNAȚIONAL

15 M 2021 08157 12/11/2021 AEGEAN AIRLINES SA AEGEAN Aegean Airlines
Rumania

16 M 2021 08158 12/11/2021 AEGEAN AIRLINES SA AEGEAN Aegean Airlines
Rumania

17 M 2021 08159 12/11/2021 AEGEAN AIRLINES SA AEGEAN Aegean Airlines
Romania

18 M 2021 08160 12/11/2021 AEGEAN AIRLINES SA AEGEAN Aegean Airlines
Romania

19 M 2021 08161 12/11/2021 AEGEAN AIRLINES SA AEGEAN Aegean Rumania

20 M 2021 08162 12/11/2021 AEGEAN AIRLINES SA AEGEAN Aegean Rumania

21 M 2021 08163 12/11/2021 AEGEAN AIRLINES SA AEGEAN Aegean Romania

22 M 2021 08164 12/11/2021 AEGEAN AIRLINES SA AEGEAN Aegean Romania

23 M 2021 08165 12/11/2021 PENCIU PASCU VASILE
SERGIU PFA

Lădița cu bunătăți
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 08166 12/11/2021 RIVIERA BIKE SRL RIVIERA WORKS

25 M 2021 08168 12/11/2021 UPL AGRICULTURAL
SOLUTIONS ROMANIA

OMITE

26 M 2021 08169 12/11/2021 ELITON TRANS SRL elitontrans We drive. We lead

27 M 2021 08170 12/11/2021 DANTE INTERNATIONAL SA Cel mai mic pret din an by eMAG

28 M 2021 08171 12/11/2021 FOODPOINT GALATI
CONCEPT SRL

UPPER STEAK & WINE

29 M 2021 08172 12/11/2021 TUFAN ELENA SIMONA SRL
ROTTA COMIMPEX SRL

ROTTA Cosmetice & Detergenti

30 M 2021 08173 12/11/2021 INTERFOOD PROCESSING
SRL

M

31 M 2021 08175 13/11/2021 SORIN PLATON

32 M 2021 08176 13/11/2021 ASOCIATIA ROMANA PENTRU
INDUSTRIA DE SECURITATE -
ARIS

FEDERATIA SERVICIILOR
SECURITATE FSS ZIUA
SECURITĂŢII PRIVATE ÎN
ROMÂNIA

33 M 2021 08177 14/11/2021 SC CULDA TRAINING AND
COACHING SRL

ZOOMHR TALENT FOR
BUSINESS

34 M 2021 08178 14/11/2021 NATURAL EMOTIONS SRL my Emotions
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(210) M 2021 07985
(151) 12/11/2021
(732) EVA VISUAL STUDIO SRL, STR.

GEORGE VALENTIN BIBESCU
NR. 10, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013941, ROMANIA

(540)
EVA VISUAL STUDIO

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

35. Administrarea vânzărilor, promovarea
vânzărilor pentru terți, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativ ă de comenzi
prin poștă, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, servicii de achiziții,
servicii de analiză a prețurilor, servicii de
aprovizionare pentru terți (achiziții de bunuri
și servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
aprovizionare cu articole de birou pentru terți,
servicii de comenzi online, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comandă [pentru terți],
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de intermediere în achiziții, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți.
41. Formare în vânzări (instruire).

───────

(210) M 2021 07988
(151) 12/11/2021
(732) EVA VISUAL STUDIO SRL, STR.

GEORGE VALENTIN BIBESCU
NR. 10, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013941, ROMANIA

(540)
DENT PLAZA

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

35. Administrarea vânzărilor, intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,

veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale.

───────

(210) M 2021 08143
(151) 12/11/2021
(732) MIRELA SPĂTARU, STR.

RÂMNICU VÂLCEA NR. 24, BL
30, SC 1, AP 74, ET 3, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 031811, ROMANIA

(540)
Fabrica de gânduri bune

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

41. Educație, instruire, activitați sportive și
culturale.

───────

(210) M 2021 08144
(151) 12/11/2021
(732) SC TERRAVERDE SRL, STRADA

STADIONULUI NR. 26, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, 100927,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

HANUL CU URSI

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
24.01.09; 03.01.16; 03.01.24; 24.09.01;
24.09.05

(591) Culori revendicate:albastru, auriu, alb



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
12/11/2021-14/11/2021

(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.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 08145
(151) 12/11/2021
(732) METAL-STEEL-ART SRL, STR.

DRUMUL CETĂȚII NR. 85, JUD.
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA,
420063, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

MSA - METAL-STEEL-ART -

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 27.05.17; 27.05.24

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

20. Mobilier metalic, dulapuri metalice
(mobilier), rafturi metalice (mobilier), mobilier
metalic și mobilier pentru camping, rafturi
- ca mobilier, mobilier metalic de birou,
module metalice demontabile (mobilier), pereți

despărțitori metalici (mobilier), accesorii metalice
pentru expunere (mobilier), elemente metalice
pentru pereti, sertare metalice (piese de
mobilier).
35. Publicitate, administrarea afacerilor, lucrări
de birou, comerț cu ridicata, cu amănuntul
și online, servicii de agenții de import-export,
publicitate online și promovare în mediul public,
publicitate la radio, emisiuni TV și în presă,
publicitate prin intermediul site-urilor web.

───────

(210) M 2021 08146
(151) 12/11/2021
(732) IULIA IOANA HUIDUC

MANOLESCU, STR. ȚEPEȘ VODĂ
NR. 148, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021528, ROMANIA

(540)
Schimbarea Paradigmei
de Gândire în Educație

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 08147
(151) 12/11/2021
(732) PIGULIN FRUIT IMPORT SRL,

STR. IC BRĂTIANU NR.3, BL S1,
SC. B, ET. 7, AP. 29, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 077010,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Pegasus gold

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 20.05.15;
04.01.03; 05.07.11

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

clase:
16. Hârtie și carton, carton colorat (carton
colorat), carton.

───────

(210) M 2021 08148
(151) 12/11/2021
(732) QUANTUM NORD SRL, STR.

CONSTANTIN STERE NR. 17,
CAMERA 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL,
BD. GH. SINCAI 5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LAIAs DUAL CATALYTIC

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

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

clase:
2. Vopsele, vernisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.

───────
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(210) M 2021 08149
(151) 12/11/2021
(732) E-SHOP HOME CONCEPT S.R.L.,

STR. IZVOR, NR.3, JUDEŢ ILFOV,
COM. DASCALU, ILFOV, ROMANIA

(540)
JUPITER BRANDS

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate, pompe de aer (instalații
de garaj), alternatoare, mixere, electrice, pentru
uz casnic, mașini de umplut sticle, perii
pentru aspiratoare, mașini și aparate pentru
curățare, electrice, dispozitive de curățare cu
abur, râșnițe de cafea, altele decât cele
acționate manual, motoare cu aer comprimat,
mașini cu aer comprimat, pompe cu aer
comprimat, pistoare cu aer comprimat pentru
extrudarea masticurilor, compresoare (mașini),
compresoare pentru frigidere, betoniere
(mașini), instalații de condensa, separatoare
de cremă/lapte, concasoare pentru bucătărie,
electrice, generatoare de curent, bormașini,
instalații de evacuare a prafului pentru curățenie,
mașini de finisare, pistoale de lipit, electrice,
răzătoare pentru legume, mașini de găurit
electrice, unelte de mână, altele decât cele
acționate manual, mașini de călcat, extractoare
de suc, electrice, aparate pentru bucătărie,
electrice, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, mașini de tuns iarba, mașini de tocat
carne, șurubelnițe, electrice, mașini de cusut,
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, mașini de
ambalat, decojitoare de legume, electrice.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
de cercetare, nautică de navigație , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare și învățare, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuția, transformarea,
acumularea, reglarea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, și reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,

suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, dvd-
uri și alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcționează
cu fise, case de marcat, mașini (dispozitive)
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor și calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măști
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, clești de nas pentru scufundări
sau înot, mănuși pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor, baterii, baterii
externe, baterii solare.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțit elor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
35. Servicii de comerț online cu amănuntul
si ridicata, promovarea vânzărilor pentru terti,
publicitate.

───────

(210) M 2021 08150
(151) 12/11/2021
(732) GABRIEL MUSETESCU, STRADA

TURDA, NR 106, BLOC 32, SCARA
2, AP 56, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011334, ROMANIA

(540)

iDenticalLab

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:mov (HEX #2E286C,
#4B3E97), albastru (HEX #00ADEE)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 08151
(151) 12/11/2021
(732) AKTIV-POWER SRL, BUCURESTI-

URZICENI, NR.38A, ETAJ 1,
CAMERA 16, JUDEŢ ILFOV,
AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TEKSOR

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
combustibili și materiale pentru iluminat.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor.

───────
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(210) M 2021 08153
(151) 12/11/2021
(732) TIBBETT LOGISTICS

MANAGEMENT SRL, STRADA
PRINCIPALA SAT DRACESTI, JUD.
TELEORMAN, COMUNA SCURTU
MARE, TELEORMAN, ROMANIA

(540)

IOANID GRĂDINIȚĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 21.01.25

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, activități didactice de
educare, formare și instruire în grădiniță,
creșă, școală și afterschool, predarea de limbi
străine, activități de divertisment sau educative
desfășurate în natură, păduri, poieni, parcuri,
grădini, pe terenuri de sport și pârtii de ski.

───────

(210) M 2021 08154
(151) 12/11/2021
(732) TIBBETT LOGISTICS

MANAGEMENT SRL, STRADA
PRINCIPALA SAT DRACESTI, JUD.
TELEORMAN, COMUNA SCURTU
MARE, TELEORMAN, ROMANIA

(540)

IOANID SCOALA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 21.01.25

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

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

───────
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(210) M 2021 08155
(151) 12/11/2021
(732) TIBBETT LOGISTICS

MANAGEMENT SRL, STRADA
PRINCIPALA SAT DRACESTI, JUD.
TELEORMAN, COMUNA SCURTU
MARE, TELEORMAN, ROMANIA

(540)

IOANID LICEU
INTERNAȚIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 21.01.25

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

clase:
41. Furnizarea de cursuri de instruire la nivel de
liceu.

───────

(210) M 2021 08157
(151) 12/11/2021
(732) AEGEAN AIRLINES SA, STR.

VILTANIOTI NR. 31, KIFISSIA PC
14564, ATTICA, GRECIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, 031254, ROMANIA

(540)

AEGEAN Aegean
Airlines Rumania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01

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

clase:
16. Bilete de calatorie (tipărite), etichete pentru
adrese din hârtie sau carton, carnetele pentru
birou, bilete tipărite, brosuri (prospecte), plicuri
(papetărie), afișe, manuale, brosuri publicitare,
șervețele de hârtie, etichete autoadezive
tipărite, etichete autoadezive din hârtie sau
carton, dispozitive de etichetare manuale,
buletine informative, etichete tiparite pentru
bagaje, carnete/carti pentru insemnari (tip
memorandum /memento), etichete din hartie,
calendare (indicatoare de data), etichete din
hartie sau carton, hartie pentru scrisori (produse
finite), tiparituri, etichete pentru transportul
mărfurilor din hârtie sau carton, șervețele
din hârtie, tiparituri computerizate, hartie de
impachetat, ilustrate, benzi din hartie, reviste
(periodice), etichete detasabile din hârtie pentru
bagaje, etichete detasabile din carton, etichete
tiparite din hartie, coli de hartie (papetarie),
ziare, notite adezive, blocnotesuri (papetarie),
almanahuri, papetarie din hartie pentru birou,
caiete pentru desenat sau pentru scris, carti
pentru desenat sau pentru scris, tablouri, carti,
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hartie si carton, tipizate (formulare tiparite),
bilete, afise din hartie sau din carton, periodice,
fotografii, etichete detasabile din hartie pentru
identificare, publicatii periodice, produse de
papetarie, fete de masa din hartie, produse de
papetarie din hartie, cataloage, etichete pentru
marcare din hârtie sau carton.
35. Promovarea produselor și servicilor
terților prin programe de fidelitate cu
carduri de fidelitate, expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, furnizare de
servicii publicitare digitale, furnizare de
spații publicitare, organizare, operarea și
supervizarea recompensarii clientilor si
promovarea programelor de stimulare a
clientilor, asigurarea si distribuirea de materiale
de promovare (brosuri, pliante, prospecte,
materiale tipărite, mostre), managementul
programelor de loialitate, difuzare de reclame
din partea terților prin intermediul internetului,
vanzare prin intermediul internetului, închiriere
de spații publicitare, managementul afacerilor,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste de toate tipurile,
asistență în conducerea afacerilor, servicii
administrative in legatura cu carduri de
fidelitate, publicare de materiale publicitare
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, administrarea
(managementul) programelor pentru pasagerii
care călătoresc frecvent cu avionul, planificarea
și organizarea de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri comerciale (financiare)
si promotionale, organizare programelor de
fidelizare a clienților în scopuri promoționale,
de publicitare sau de marketing, conceperea de
materiale publicitare, servicii online (electronice)
de vânzare cu amănuntul in legatura cu
articole de voiaj, administrarea (managementul)
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, demostratii (prezentari) de produse,
servicii de publicitate bazate pe internet,
publicitate, închiriere de material publicitar,
promovarea produselor și serviciilor pentru
terti, prin asigurarea sponsorilor interesati
in promovarea produselor și serviciilor lor,
prin programe de loialitate, marketing pentru
produsele si serviciilor tertilor, prin distribuirea
de vouchere, administrarea (managementul)
afacerilor unei companii aeriane, servicii
in legatura cu programele de fidelizare,
motivare și recompensare printr-o schema
de bonusuri, publicarea materialelor de
promovare, închiriere de timp publicitar în
media, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri comerciale și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și de promovare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale

sau promotionale, furnizarea de informatii cu
privire la materialul promotional, promovarea
vânzărilor prin programe de fidelizare a
clientului, administrarea afacerilor, pregătirea și
prezentarea de expuneri audiovizuale în scopuri
de promovare.
39. Servicii programate pentru pasagerii unei
linii aeriene, organizare de circuite turistice,
servicii ale unei linii aeriene, ambalarea
produselor, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, servicii de
descărcare a mărfurilor, servicii turistice in
legatura cu excursii si de vizitare a obiectivelor,
servicii de vizualizare (check-in) a bagajelor
(care nu se refera la controlul de securitate),
rezervare de călătorii si vacante (transport),
servicii pentru organizarea transportului de
călători, organizarea de excursii turistice,
organizare de călătorii de vacanță, rezervarea
spatiilor de parcare în aeroporturi, organizare de
zboruri, transportul bagajelor pe cale aeriană,
furnizarea de informații de călătorie, servicii
de escorta a călătorilor, servicile unei agentii
de voiaj cu privire la organizarea transportului
de persoane, încărcarea și descărcarea
aeronavelor, servicile unei agentii de voiaj cu
privire la organizarea transportului de călători,
servicii de informare electronice cu privire
la rezervările pentru călătorii, servicii pentru
parcarea aeronavelor, servicii de rezervare
pentru călătorii, oferite de agenții, transport
aerian, servicii electronice de informare privind
transportul, servicii de inchiriere a depozitelor,
servicii de călătorii aeriene, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de transport
pentru pasageri și pentru încărcătura, vizitarea
obiectivelor turistice (transport), servicii de
organizare a transportului, servicii de ghizi
turistici, consultanță în domeniul transportului
aerian, servicii de vizualizare (check-in) a
bagajelor inainte de imbarcare, servicii de
voiaj, servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de vizualizare (check-in) a biletelor
aerienele cu prioritate, servicii de inchiriere
de avioane, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii de depozitare a
bagajelor pentru pasageri, transport de mărfuri
(cargo), furnizare de informații in legatura cu
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, transport aerian de
marfă, servicii de informare despre calatorii,
închirierea de aeronave, servicii de bilete
de avion, servicii de transport, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu
avionul, transport pentru bagaje si pasageri,
transport de marfuri, transport aerian de marfuri,
organizarea transporturilor de persoane pe
cai rutiere, feroviare, maritime și aeriene,
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servicii ale unei linii aeriene privind transportul
de mărfuri, transport și depozitare, servicii
pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii de tour operator, organizare de rute
turistice (transport), furnizare de informații
referitoare la decolarea aeronavelor, servicii
de îmbarcare prioritară, control (check-in) al
biletelor prioritare, de identificare a locului și de
rezervare, pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii electonice de informare
privind transportul pasagerilor, organizare de
tururi pentru obiective de interes turistic,
organizarea transportului aerian, furnizarea de
informatii turistice, transport aerian de pasageri,
închirierea motoarelor aeronavelor, servicii
aeriene, rutiere, feroviare și navale de transport
și de livrare, furnizare de transport de pasageri
pe cale aeriană, servicii aeriene de transport,
servicii computerizate de rezervare pentru
călătorii, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, organizarea transportului aerian
de pasageri, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de transport, organizare de
calatorii, servicii de consultanta în domeniul
transportului, managementul aeronavelor,
transportul pasagerilor cu aeronave, servicii
de ghid turistic, servicii de informații în
domeniul transportului, servicii pentru transportul
bagajelor, servicii de incărcare de mărfuri
pentru transport pe cale aeriană, organizare
de călătorii cu avionul, furnizarea de informatii
in domeniile legate de voiaj, servicii de
transport aerian, organizarea de tururi de oraș
și de excursii, organizarea si managementul
excursiilor, servicii de transport aerian, in
legatura cu un program de loialitate pentru
călătorii fideli, organizarea transportului de
călători, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
servicii de informare in legatura cu transportul,
inchirierea aeronavelor, organizarea calatoriilor
si transportul calatorilor, servicii de informare
electronice privind călătoriile, servicii de
verificare (check-in) a biletelor de avion, servicii
de informare cu privire la intinerariul calatoriei,
servicii de impachetare pentru protejare a
bagajului pe timpul calatoriei, servicii de
aranjamente de calatorie in legatura cu
pachetele de vacanta, transport cu elicopterul,
servicii de navlosire a aeronavelor, transport
aerian, rezervarea si aranjarea accesului catre
salile de asteptare din aeroport, organizarea si
furnizarea de servicii de transport pe pamant,
apa sau aer, transport aerian de calatori,
furnizarea de informatii cu privire la zboruri,
închirierea motoarelor de aeronave, furnizare
de informații referitoare la sosirile aeronavelor,
escortarea pasagerilor, furnizare de informații

referitoare la transportul pasagerilor, servicii
ale unei agenții de voiaj pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, organizarea
transportului, realizarea formalităților pentru
schimbarea biletelor de avion in regim de
urgenta, servicii de informare computerizata
despre calatorii, servicii ale unei agenții de turism
pentru rezervări de calatorie, organizare de vizite
turistice cu ghid, servicii maritime si aerine,
închirieri de piese de aeronave, organizare de
transport terestru, maritim și aerian.

───────
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(591) Culori revendicate:Alb, Albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Bilete de calatorie tiparite, etichete pentru
adrese din hartie sau carton, carnetele pentru
birou, bilete tipărite, brosuri (prospecte), plicuri
(papetărie), afișe, manuale, brosuri publicitare,
șervețele de hârtie, etichete autoadezive
tipărite, etichete autoadezive din hartie sau
carton, dispozitive de etichetare manuale,
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buletine informative, etichete tiparite pentru
bagaje, carnete/carti pentru insemnari (tip
memorandum /memento), etichete din hartie,
calendare (indicatoare de data), etichete din
hartie sau carton, hartie pentru scrisori (produse
finite), tiparituri, etichete pentru transportul
mărfurilor din hartie sau carton, șervețele din
hârtie, tiparituri computerizate (printouts), hartie
de impachetat, ilustrate, benzi din hartie, reviste
(periodice), etichete detasabile din hârtie pentru
bagaje, etichete detasabile din carton, etichete
tiparite din hartie, coli de hartie (papetarie),
ziare, notite adezive, blocnotesuri (papetarie),
almanahuri, papetarie din hartie pentru birou,
caiete pentru desenat sau pentru scris, carti
pentru desenat sau pentru scris, tablouri, carti,
hartie si carton, tipizate (formulare tiparite),
bilete, afise din hartie sau din carton, periodice,
fotografii, etichete detasabile din hartie pentru
identificare, publicatii periodice, produse de
papetarie, fete de masa din hartie, produse de
papetarie din hartie, cataloage, etichete pentru
marcare din hartie sau carton.
35. Expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de servicii publicitare
digitale, furnizare de spații publicitare,
organizare, operarea și supervizarea
recompensarii clientilor si promovarea
programelor de stimulare a clientilor, asigurarea
si distribuirea de materiale de promovare
(brosuri, pliante, prospecte, materiale tipărite,
mostre), managementul programelor de
loialitate, difuzare de reclame din partea
terților prin intermediul internetului, vanzare
prin intermediul internetului, închiriere de
spații publicitare, managementul afacerilor,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste de toate tipurile,
asistență în conducerea afacerilor, servicii
administrative in legatura cu carduri de
fidelitate, publicare de materiale publicitare
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, administrarea
(managementul) programelor pentru pasagerii
care călătoresc frecvent cu avionul, planificarea
și organizarea de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri comerciale (financiare)
si promotionale, organizare programelor de
fidelizare a clienților în scopuri promoționale,
de publicitare sau de marketing, conceperea de
materiale publicitare, servicii online (electronice)
de vânzare cu amănuntul in legatura cu
articole de voiaj, administrarea (managementul)
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, demostratii (prezentari) de produse,
servicii de publicitate bazate pe internet,
publicitate, închiriere de material publicitar,
promovarea produselor și serviciilor pentru

terti, prin asigurarea sponsorilor interesati
in promovarea produselor și serviciilor lor,
prin programe de loialitate, marketing pentru
produsele si serviciilor tertilor, prin distribuirea
de vouchere, administrarea (managementul)
afacerilor unei companii aeriane, servicii
in legatura cu programele de fidelizare,
motivare și recompensare printr-o schema
de bonusuri, publicarea materialelor de
promovare, închiriere de timp publicitar în
media, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri comerciale și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și de promovare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau promotionale, furnizare de informatii cu
privire la materialul promotional, promovarea
vânzărilor prin programe de fidelizare a
clientului, administrarea afacerilor, pregătirea
și prezentarea de expuneri audiovizuale în
scopuri de promovare., promovarea produselor
și servicilor terților prin programe de fidelitate cu
carduri de fidelitate.
39. Servicii programate pentru pasagerii unei
linii aeriene, organizare de circuite turistice,
servicii ale unei linii aeriene, ambalarea
produselor, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, servicii de
descărcare a mărfurilor, servicii turistice in
legatura cu excursii si de vizitare a obiectivelor,
servicii de vizualizare (check-in) a bagajelor
(care nu se refera la controlul de securitate),
rezervare de călătorii si vacante (transport),
servicii pentru organizarea transportului de
călători, organizarea de excursii turistice,
organizare de călătorii de vacanță, rezervarea
spatiilor de parcare în aeroporturi, organizare de
zboruri, transportul bagajelor pe cale aeriană,
furnizare informații de călătorie, servicii de
escorta a călătorilor, servicile unei agentii de
voiaj cu privire la organizarea transportului
de persoane, încărcarea și descărcarea
aeronavelor, servicile unei agentii de voiaj cu
privire la organizarea transportului de călători,
servicii de informare electronice cu privire
la rezervările pentru călătorii, servicii pentru
parcarea aeronavelor, servicii de rezervare
pentru călătorii, oferite de agenții, transport
aerian, servicii electronice de informare privind
transportul, servicii de inchiriere a depozitelor,
servicii de călătorii aeriene, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de transport
pentru pasageri și pentru încărcătura, vizitarea
obiectivelor turistice (transport), servicii de
organizare a transportului, servicii de ghizi
turistici, consultanță în domeniul transportului
aerian, servicii de vizualizare (check-in) a
bagajelor inainte de imbarcare, servicii de
voiaj, servicii de rezervare de bilete de avion,
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servicii de vizualizare (check-in) a biletelor
aerienele cu prioritate, servicii de inchiriere
de avioane, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii de depozitare a
bagajelor pentru pasageri, transport de mărfuri
(cargo), furnizare de informații in legatura cu
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, transport aerian de
marfă, servicii de informare despre calatorii,
închirierea de aeronave, servicii de bilete
de avion, servicii de transport, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu
avionul, transport pentru bagaje si pasageri,
transport de marfuri, transport aerian de marfuri,
organizarea transporturilor de persoane pe
cai rutiere, feroviare, maritime și aeriene,
servicii ale unei linii aeriene privind transportul
de mărfuri, transport și depozitare, servicii
pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii de tour operator, organizare de rute
turistice (transport), furnizare de informații
referitoare la decolarea aeronavelor, servicii
de îmbarcare prioritară, control (check-in) al
biletelor prioritare, de identificare a locului și de
rezervare, pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii electonice de informare
privind transportul pasagerilor, organizare de
tururi pentru obiective de interes turistic,
organizarea transportului aerian, furnizare de
informatii turistice, transport aerian de pasageri,
închirierea motoarelor aeronavelor, servicii
aeriene, rutiere, feroviare și navale de transport
și de livrare, furnizare de transport de pasageri
pe cale aeriană, servicii aeriene de transport,
servicii computerizate de rezervare pentru
călătorii, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, organizarea transportului aerian
de pasageri, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de transport, organizare de
calatorii, servicii de consultanta în domeniul
transportului, managementul aeronavelor,
transportul pasagerilor cu aeronave, servicii
de ghid turistic, servicii de informații în
domeniul transportului, servicii pentru transportul
bagajelor, servicii de incărcare de mărfuri
pentru transport pe cale aeriană, organizare
de călătorii cu avionul, furnizarea de informatii
in domeniile legate de voiaj, servicii de
transport aerian, organizarea de tururi de oraș
și de excursii, organizarea si managementul
excursiilor, servicii de transport aerian, in
legatura cu un program de loialitate pentru
călătorii fideli, organizarea transportului de
călători, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
servicii de informare in legatura cu transportul,
inchirierea aeronavelor, organizarea calatoriilor
si transportul calatorilor, servicii de informare

electronice privind călătoriile, servicii de
verificare (check-in) a biletelor de avion, servicii
de informare cu privire la intinerariul calatoriei,
servicii de impachetare pentru protejare a
bagajului pe timpul calatoriei, servicii de
aranjamente de calatorie in legatura cu
pachetele de vacanta, transport cu elicopterul,
servicii de navlosire a aeronavelor, transport
aerian, rezervarea si aranjarea accesului catre
salile de asteptare din aeroport, organizarea si
furnizarea de servicii de transport pe pamant,
apa sau aer, transport aerian de calatori,
furnizarea de informatii cu privire la zboruri,
închirierea motoarelor de aeronave, furnizare
de informații referitoare la sosirile aeronavelor,
escortarea pasagerilor, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, servicii
ale unei agenții de voiaj pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, organizarea
transportului, realizarea formalităților pentru
schimbarea biletelor de avion in regim de
urgenta, servicii de informare computerizata
despre calatorii, servicii ale unei agenții de turism
pentru rezervări de calatorie, organizare de vizite
turistice cu ghid, servicii maritime si aerine,
închirieri de piese de aeronave, organizare de
transport terestru, maritim și aerian.

───────
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(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 17.05.25; 29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:Alb, Albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Bilete de calatorie tiparite, etichete pentru
adrese din hartie sau carton, carnetele pentru
birou, bilete tipărite, brosuri (prospecte), plicuri
(papetărie), afișe, manuale, brosuri publicitare,
șervețele de hârtie, etichete autoadezive
tipărite, etichete autoadezive din hartie sau
carton, dispozitive de etichetare manuale,
buletine informative, etichete tiparite pentru
bagaje, carnete/carti pentru insemnari (tip
memorandum /memento), etichete din hartie,
calendare (indicatoare de data), etichete din
hartie sau carton, hartie pentru scrisori (produse
finite), tiparituri, etichete pentru transportul
mărfurilor din hartie sau carton, șervețele din
hârtie, tiparituri computerizate (printouts), hartie
de impachetat, ilustrate, benzi din hartie, reviste
(periodice), etichete detasabile din hârtie pentru
bagaje, etichete detasabile din carton, etichete
tiparite din hartie, coli de hartie (papetarie),
ziare, notite adezive, blocnotesuri (papetarie),
almanahuri, papetarie din hartie pentru birou,
caiete pentru desenat sau pentru scris, carti
pentru desenat sau pentru scris, tablouri, carti,

hartie si carton, tipizate (formulare tiparite),
bilete, afise din hartie sau din carton, periodice,
fotografii, etichete detasabile din hartie pentru
identificare, publicatii periodice, produse de
papetarie, fete de masa din hartie, produse de
papetarie din hartie, cataloage, etichete pentru
marcare din hartie sau carton.
35. Expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de servicii publicitare
digitale, furnizare de spații publicitare,
organizare, operarea și supervizarea
recompensarii clientilor si promovarea
programelor de stimulare a clientilor, asigurarea
si distribuirea de materiale de promovare
(brosuri, pliante, prospecte, materiale tipărite,
mostre), managementul programelor de
loialitate, difuzare de reclame din partea
terților prin intermediul internetului, vanzare
prin intermediul internetului, închiriere de
spații publicitare, managementul afacerilor,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste de toate tipurile,
asistență în conducerea afacerilor, servicii
administrative in legatura cu carduri de
fidelitate, publicare de materiale publicitare
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, administrarea
(managementul) programelor pentru pasagerii
care călătoresc frecvent cu avionul, planificarea
și organizarea de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri comerciale (financiare)
si promotionale, organizare programelor de
fidelizare a clienților în scopuri promoționale,
de publicitare sau de marketing, conceperea de
materiale publicitare, servicii online (electronice)
de vânzare cu amănuntul in legatura cu
articole de voiaj, administrarea (managementul)
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, demostratii (prezentari) de produse,
servicii de publicitate bazate pe internet,
publicitate, închiriere de material publicitar,
promovarea produselor și serviciilor pentru
terti, prin asigurarea sponsorilor interesati
in promovarea produselor și serviciilor lor,
prin programe de loialitate, marketing pentru
produsele si serviciilor tertilor, prin distribuirea
de vouchere, administrarea (managementul)
afacerilor unei companii aeriane, servicii
in legatura cu programele de fidelizare,
motivare și recompensare printr-o schema
de bonusuri, publicarea materialelor de
promovare, închiriere de timp publicitar în
media, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri comerciale și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și de promovare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau promotionale, furnizare de informatii cu
privire la materialul promotional, promovarea
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vânzărilor prin programe de fidelizare a
clientului, administrarea afacerilor, pregătirea
și prezentarea de expuneri audiovizuale în
scopuri de promovare., promovarea produselor
și servicilor terților prin programe de fidelitate cu
carduri de fidelitate.
39. Servicii programate pentru pasagerii unei
linii aeriene, organizare de circuite turistice,
servicii ale unei linii aeriene, ambalarea
produselor, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, servicii de
descărcare a mărfurilor, servicii turistice in
legatura cu excursii si de vizitare a obiectivelor,
servicii de vizualizare (check-in) a bagajelor
(care nu se refera la controlul de securitate),
rezervare de călătorii si vacante (transport),
servicii pentru organizarea transportului de
călători, organizarea de excursii turistice,
organizare de călătorii de vacanță, rezervarea
spatiilor de parcare în aeroporturi, organizare de
zboruri, transportul bagajelor pe cale aeriană,
furnizare informații de călătorie, servicii de
escorta a călătorilor, servicile unei agentii de
voiaj cu privire la organizarea transportului
de persoane, încărcarea și descărcarea
aeronavelor, servicile unei agentii de voiaj cu
privire la organizarea transportului de călători,
servicii de informare electronice cu privire
la rezervările pentru călătorii, servicii pentru
parcarea aeronavelor, servicii de rezervare
pentru călătorii, oferite de agenții, transport
aerian, servicii electronice de informare privind
transportul, servicii de inchiriere a depozitelor,
servicii de călătorii aeriene, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de transport
pentru pasageri și pentru încărcătura, vizitarea
obiectivelor turistice (transport), servicii de
organizare a transportului, servicii de ghizi
turistici, consultanță în domeniul transportului
aerian, servicii de vizualizare (check-in) a
bagajelor inainte de imbarcare, servicii de
voiaj, servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de vizualizare (check-in) a biletelor
aerienele cu prioritate, servicii de inchiriere
de avioane, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii de depozitare a
bagajelor pentru pasageri, transport de mărfuri
(cargo), furnizare de informații in legatura cu
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, transport aerian de
marfă, servicii de informare despre calatorii,
închirierea de aeronave, servicii de bilete
de avion, servicii de transport, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu
avionul, transport pentru bagaje si pasageri,
transport de marfuri, transport aerian de marfuri,
organizarea transporturilor de persoane pe
cai rutiere, feroviare, maritime și aeriene,

servicii ale unei linii aeriene privind transportul
de mărfuri, transport și depozitare, servicii
pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii de tour operator, organizare de rute
turistice (transport), furnizare de informații
referitoare la decolarea aeronavelor, servicii
de îmbarcare prioritară, control (check-in) al
biletelor prioritare, de identificare a locului și de
rezervare, pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii electonice de informare
privind transportul pasagerilor, organizare de
tururi pentru obiective de interes turistic,
organizarea transportului aerian, furnizare de
informatii turistice, transport aerian de pasageri,
închirierea motoarelor aeronavelor, servicii
aeriene, rutiere, feroviare și navale de transport
și de livrare, furnizare de transport de pasageri
pe cale aeriană, servicii aeriene de transport,
servicii computerizate de rezervare pentru
călătorii, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, organizarea transportului aerian
de pasageri, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de transport, organizare de
calatorii, servicii de consultanta în domeniul
transportului, managementul aeronavelor,
transportul pasagerilor cu aeronave, servicii
de ghid turistic, servicii de informații în
domeniul transportului, servicii pentru transportul
bagajelor, servicii de incărcare de mărfuri
pentru transport pe cale aeriană, organizare
de călătorii cu avionul, furnizarea de informatii
in domeniile legate de voiaj, servicii de
transport aerian, organizarea de tururi de oraș
și de excursii, organizarea si managementul
excursiilor, servicii de transport aerian, in
legatura cu un program de loialitate pentru
călătorii fideli, organizarea transportului de
călători, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
servicii de informare in legatura cu transportul,
inchirierea aeronavelor, organizarea calatoriilor
si transportul calatorilor, servicii de informare
electronice privind călătoriile, servicii de
verificare (check-in) a biletelor de avion, servicii
de informare cu privire la intinerariul calatoriei,
servicii de impachetare pentru protejare a
bagajului pe timpul calatoriei, servicii de
aranjamente de calatorie in legatura cu
pachetele de vacanta, transport cu elicopterul,
servicii de navlosire a aeronavelor, transport
aerian, rezervarea si aranjarea accesului catre
salile de asteptare din aeroport, organizarea si
furnizarea de servicii de transport pe pamant,
apa sau aer, transport aerian de calatori,
furnizarea de informatii cu privire la zboruri,
închirierea motoarelor de aeronave, furnizare
de informații referitoare la sosirile aeronavelor,
escortarea pasagerilor, furnizare de informații
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referitoare la transportul pasagerilor, servicii
ale unei agenții de voiaj pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, organizarea
transportului, realizarea formalităților pentru
schimbarea biletelor de avion in regim de
urgenta, servicii de informare computerizata
despre calatorii, servicii ale unei agenții de turism
pentru rezervări de calatorie, organizare de vizite
turistice cu ghid, servicii maritime si aerine,
închirieri de piese de aeronave, organizare de
transport terestru, maritim și aerian.

───────
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(591) Culori revendicate:Alb, Albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Bilete de calatorie tiparite, etichete pentru
adrese din hartie sau carton, carnetele pentru
birou, bilete tipărite, brosuri (prospecte), plicuri
(papetărie), afișe, manuale, brosuri publicitare,
șervețele de hârtie, etichete autoadezive
tipărite, etichete autoadezive din hartie sau
carton, dispozitive de etichetare manuale,

buletine informative, etichete tiparite pentru
bagaje, carnete/carti pentru insemnari (tip
memorandum /memento), etichete din hartie,
calendare (indicatoare de data), etichete din
hartie sau carton, hartie pentru scrisori (produse
finite), tiparituri, etichete pentru transportul
mărfurilor din hartie sau carton, șervețele din
hârtie, tiparituri computerizate (printouts), hartie
de impachetat, ilustrate, benzi din hartie, reviste
(periodice), etichete detasabile din hârtie pentru
bagaje, etichete detasabile din carton, etichete
tiparite din hartie, coli de hartie (papetarie),
ziare, notite adezive, blocnotesuri (papetarie),
almanahuri, papetarie din hartie pentru birou,
caiete pentru desenat sau pentru scris, carti
pentru desenat sau pentru scris, tablouri, carti,
hartie si carton, tipizate (formulare tiparite),
bilete, afise din hartie sau din carton, periodice,
fotografii, etichete detasabile din hartie pentru
identificare, publicatii periodice, produse de
papetarie, fete de masa din hartie, produse de
papetarie din hartie, cataloage, etichete pentru
marcare din hartie sau carton.
35. Expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de servicii publicitare
digitale, furnizare de spații publicitare,
organizare, operarea și supervizarea
recompensarii clientilor si promovarea
programelor de stimulare a clientilor, asigurarea
si distribuirea de materiale de promovare
(brosuri, pliante, prospecte, materiale tipărite,
mostre), managementul programelor de
loialitate, difuzare de reclame din partea
terților prin intermediul internetului, vanzare
prin intermediul internetului, închiriere de
spații publicitare, managementul afacerilor,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste de toate tipurile,
asistență în conducerea afacerilor, servicii
administrative in legatura cu carduri de
fidelitate, publicare de materiale publicitare
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, administrarea
(managementul) programelor pentru pasagerii
care călătoresc frecvent cu avionul, planificarea
și organizarea de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri comerciale (financiare)
si promotionale, organizare programelor de
fidelizare a clienților în scopuri promoționale,
de publicitare sau de marketing, conceperea de
materiale publicitare, servicii online (electronice)
de vânzare cu amănuntul in legatura cu
articole de voiaj, administrarea (managementul)
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, demostratii (prezentari) de produse,
servicii de publicitate bazate pe internet,
publicitate, închiriere de material publicitar,
promovarea produselor și serviciilor pentru
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terti, prin asigurarea sponsorilor interesati
in promovarea produselor și serviciilor lor,
prin programe de loialitate, marketing pentru
produsele si serviciilor tertilor, prin distribuirea
de vouchere, administrarea (managementul)
afacerilor unei companii aeriane, servicii
in legatura cu programele de fidelizare,
motivare și recompensare printr-o schema
de bonusuri, publicarea materialelor de
promovare, închiriere de timp publicitar în
media, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri comerciale și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și de promovare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau promotionale, furnizare de informatii cu
privire la materialul promotional, promovarea
vânzărilor prin programe de fidelizare a
clientului, administrarea afacerilor, pregătirea
și prezentarea de expuneri audiovizuale în
scopuri de promovare., promovarea produselor
și servicilor terților prin programe de fidelitate cu
carduri de fidelitate.
39. Servicii programate pentru pasagerii unei
linii aeriene, organizare de circuite turistice,
servicii ale unei linii aeriene, ambalarea
produselor, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, servicii de
descărcare a mărfurilor, servicii turistice in
legatura cu excursii si de vizitare a obiectivelor,
servicii de vizualizare (check-in) a bagajelor
(care nu se refera la controlul de securitate),
rezervare de călătorii si vacante (transport),
servicii pentru organizarea transportului de
călători, organizarea de excursii turistice,
organizare de călătorii de vacanță, rezervarea
spatiilor de parcare în aeroporturi, organizare de
zboruri, transportul bagajelor pe cale aeriană,
furnizare informații de călătorie, servicii de
escorta a călătorilor, servicile unei agentii de
voiaj cu privire la organizarea transportului
de persoane, încărcarea și descărcarea
aeronavelor, servicile unei agentii de voiaj cu
privire la organizarea transportului de călători,
servicii de informare electronice cu privire
la rezervările pentru călătorii, servicii pentru
parcarea aeronavelor, servicii de rezervare
pentru călătorii, oferite de agenții, transport
aerian, servicii electronice de informare privind
transportul, servicii de inchiriere a depozitelor,
servicii de călătorii aeriene, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de transport
pentru pasageri și pentru încărcătura, vizitarea
obiectivelor turistice (transport), servicii de
organizare a transportului, servicii de ghizi
turistici, consultanță în domeniul transportului
aerian, servicii de vizualizare (check-in) a
bagajelor inainte de imbarcare, servicii de
voiaj, servicii de rezervare de bilete de avion,

servicii de vizualizare (check-in) a biletelor
aerienele cu prioritate, servicii de inchiriere
de avioane, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii de depozitare a
bagajelor pentru pasageri, transport de mărfuri
(cargo), furnizare de informații in legatura cu
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, transport aerian de
marfă, servicii de informare despre calatorii,
închirierea de aeronave, servicii de bilete
de avion, servicii de transport, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu
avionul, transport pentru bagaje si pasageri,
transport de marfuri, transport aerian de marfuri,
organizarea transporturilor de persoane pe
cai rutiere, feroviare, maritime și aeriene,
servicii ale unei linii aeriene privind transportul
de mărfuri, transport și depozitare, servicii
pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii de tour operator, organizare de rute
turistice (transport), furnizare de informații
referitoare la decolarea aeronavelor, servicii
de îmbarcare prioritară, control (check-in) al
biletelor prioritare, de identificare a locului și de
rezervare, pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii electonice de informare
privind transportul pasagerilor, organizare de
tururi pentru obiective de interes turistic,
organizarea transportului aerian, furnizare de
informatii turistice, transport aerian de pasageri,
închirierea motoarelor aeronavelor, servicii
aeriene, rutiere, feroviare și navale de transport
și de livrare, furnizare de transport de pasageri
pe cale aeriană, servicii aeriene de transport,
servicii computerizate de rezervare pentru
călătorii, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, organizarea transportului aerian
de pasageri, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de transport, organizare de
calatorii, servicii de consultanta în domeniul
transportului, managementul aeronavelor,
transportul pasagerilor cu aeronave, servicii
de ghid turistic, servicii de informații în
domeniul transportului, servicii pentru transportul
bagajelor, servicii de incărcare de mărfuri
pentru transport pe cale aeriană, organizare
de călătorii cu avionul, furnizarea de informatii
in domeniile legate de voiaj, servicii de
transport aerian, organizarea de tururi de oraș
și de excursii, organizarea si managementul
excursiilor, servicii de transport aerian, in
legatura cu un program de loialitate pentru
călătorii fideli, organizarea transportului de
călători, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
servicii de informare in legatura cu transportul,
inchirierea aeronavelor, organizarea calatoriilor
si transportul calatorilor, servicii de informare.

───────
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Bilete de calatorie tiparite, etichete pentru
adrese din hartie sau carton, carnetele pentru
birou, bilete tipărite, brosuri (prospecte), plicuri
(papetărie), afișe, manuale, brosuri publicitare,
șervețele de hârtie, etichete autoadezive
tipărite, etichete autoadezive din hartie sau
carton, dispozitive de etichetare manuale,
buletine informative, etichete tiparite pentru
bagaje, carnete/carti pentru insemnari (tip
memorandum /memento), etichete din hartie,
calendare (indicatoare de data), etichete din
hartie sau carton, hartie pentru scrisori (produse
finite), tiparituri, etichete pentru transportul
mărfurilor din hartie sau carton, șervețele din
hârtie, tiparituri computerizate (printouts), hartie
de impachetat, ilustrate, benzi din hartie, reviste
(periodice), etichete detasabile din hârtie pentru
bagaje, etichete detasabile din carton, etichete
tiparite din hartie, coli de hartie (papetarie),
ziare, notite adezive, blocnotesuri (papetarie),
almanahuri, papetarie din hartie pentru birou,

caiete pentru desenat sau pentru scris, carti
pentru desenat sau pentru scris, tablouri, carti,
hartie si carton, tipizate (formulare tiparite),
bilete, afise din hartie sau din carton, periodice,
fotografii, etichete detasabile din hartie pentru
identificare, publicatii periodice, produse de
papetarie, fete de masa din hartie, produse de
papetarie din hartie, cataloage, etichete pentru
marcare din hartie sau carton.
35. Expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de servicii publicitare
digitale, furnizare de spații publicitare,
organizare, operarea și supervizarea
recompensarii clientilor si promovarea
programelor de stimulare a clientilor, asigurarea
si distribuirea de materiale de promovare
(brosuri, pliante, prospecte, materiale tipărite,
mostre), managementul programelor de
loialitate, difuzare de reclame din partea
terților prin intermediul internetului, vanzare
prin intermediul internetului, închiriere de
spații publicitare, managementul afacerilor,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste de toate tipurile,
asistență în conducerea afacerilor, servicii
administrative in legatura cu carduri de
fidelitate, publicare de materiale publicitare
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, administrarea
(managementul) programelor pentru pasagerii
care călătoresc frecvent cu avionul, planificarea
și organizarea de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri comerciale (financiare)
si promotionale, organizare programelor de
fidelizare a clienților în scopuri promoționale,
de publicitare sau de marketing, conceperea de
materiale publicitare, servicii online (electronice)
de vânzare cu amănuntul in legatura cu
articole de voiaj, administrarea (managementul)
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, demostratii (prezentari) de produse,
servicii de publicitate bazate pe internet,
publicitate, închiriere de material publicitar,
promovarea produselor și serviciilor pentru
terti, prin asigurarea sponsorilor interesati
in promovarea produselor și serviciilor lor,
prin programe de loialitate, marketing pentru
produsele si serviciilor tertilor, prin distribuirea
de vouchere, administrarea (managementul)
afacerilor unei companii aeriane, servicii
in legatura cu programele de fidelizare,
motivare și recompensare printr-o schema
de bonusuri, publicarea materialelor de
promovare, închiriere de timp publicitar în
media, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri comerciale și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și de promovare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
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sau promotionale, furnizare de informatii cu
privire la materialul promotional, promovarea
vânzărilor prin programe de fidelizare a
clientului, administrarea afacerilor, pregătirea
și prezentarea de expuneri audiovizuale în
scopuri de promovare., promovarea produselor
și servicilor terților prin programe de fidelitate cu
carduri de fidelitate.
39. Servicii programate pentru pasagerii unei
linii aeriene, organizare de circuite turistice,
servicii ale unei linii aeriene, ambalarea
produselor, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, servicii de
descărcare a mărfurilor, servicii turistice in
legatura cu excursii si de vizitare a obiectivelor,
servicii de vizualizare (check-in) a bagajelor
(care nu se refera la controlul de securitate),
rezervare de călătorii si vacante (transport),
servicii pentru organizarea transportului de
călători, organizarea de excursii turistice,
organizare de călătorii de vacanță, rezervarea
spatiilor de parcare în aeroporturi, organizare de
zboruri, transportul bagajelor pe cale aeriană,
furnizare informații de călătorie, servicii de
escorta a călătorilor, servicile unei agentii de
voiaj cu privire la organizarea transportului
de persoane, încărcarea și descărcarea
aeronavelor, servicile unei agentii de voiaj cu
privire la organizarea transportului de călători,
servicii de informare electronice cu privire
la rezervările pentru călătorii, servicii pentru
parcarea aeronavelor, servicii de rezervare
pentru călătorii, oferite de agenții, transport
aerian, servicii electronice de informare privind
transportul, servicii de inchiriere a depozitelor,
servicii de călătorii aeriene, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de transport
pentru pasageri și pentru încărcătura, vizitarea
obiectivelor turistice (transport), servicii de
organizare a transportului, servicii de ghizi
turistici, consultanță în domeniul transportului
aerian, servicii de vizualizare (check-in) a
bagajelor inainte de imbarcare, servicii de
voiaj, servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de vizualizare (check-in) a biletelor
aerienele cu prioritate, servicii de inchiriere
de avioane, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii de depozitare a
bagajelor pentru pasageri, transport de mărfuri
(cargo), furnizare de informații in legatura cu
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, transport aerian de
marfă, servicii de informare despre calatorii,
închirierea de aeronave, servicii de bilete
de avion, servicii de transport, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu
avionul, transport pentru bagaje si pasageri,
transport de marfuri, transport aerian de marfuri,

organizarea transporturilor de persoane pe
cai rutiere, feroviare, maritime și aeriene,
servicii ale unei linii aeriene privind transportul
de mărfuri, transport și depozitare, servicii
pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii de tour operator, organizare de rute
turistice (transport), furnizare de informații
referitoare la decolarea aeronavelor, servicii
de îmbarcare prioritară, control (check-in) al
biletelor prioritare, de identificare a locului și de
rezervare, pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii electonice de informare
privind transportul pasagerilor, organizare de
tururi pentru obiective de interes turistic,
organizarea transportului aerian, furnizare de
informatii turistice, transport aerian de pasageri,
închirierea motoarelor aeronavelor, servicii
aeriene, rutiere, feroviare și navale de transport
și de livrare, furnizare de transport de pasageri
pe cale aeriană, servicii aeriene de transport,
servicii computerizate de rezervare pentru
călătorii, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, organizarea transportului aerian
de pasageri, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de transport, organizare de
calatorii, servicii de consultanta în domeniul
transportului, managementul aeronavelor,
transportul pasagerilor cu aeronave, servicii
de ghid turistic, servicii de informații în
domeniul transportului, servicii pentru transportul
bagajelor, servicii de incărcare de mărfuri
pentru transport pe cale aeriană, organizare
de călătorii cu avionul, furnizarea de informatii
in domeniile legate de voiaj, servicii de
transport aerian, organizarea de tururi de oraș
și de excursii, organizarea si managementul
excursiilor, servicii de transport aerian, in
legatura cu un program de loialitate pentru
călătorii fideli, organizarea transportului de
călători, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
servicii de informare in legatura cu transportul,
inchirierea aeronavelor, organizarea calatoriilor
si transportul calatorilor, servicii de informare
electronice privind călătoriile, servicii de
verificare (check-in) a biletelor de avion, servicii
de informare cu privire la intinerariul calatoriei,
servicii de impachetare pentru protejare a
bagajului pe timpul calatoriei, servicii de
aranjamente de calatorie in legatura cu
pachetele de vacanta, transport cu elicopterul,
servicii de navlosire a aeronavelor, transport
aerian, rezervarea si aranjarea accesului catre
salile de asteptare din aeroport, organizarea si
furnizarea de servicii de transport pe pamant,
apa sau aer, transport aerian de calatori,
furnizarea de informatii cu privire la zboruri,
închirierea motoarelor de aeronave, furnizare
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de informații referitoare la sosirile aeronavelor,
escortarea pasagerilor, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, servicii
ale unei agenții de voiaj pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, organizarea
transportului, realizarea formalităților pentru
schimbarea biletelor de avion in regim de
urgenta, servicii de informare computerizata
despre calatorii, servicii ale unei agenții de turism
pentru rezervări de calatorie, organizare de vizite
turistice cu ghid, servicii maritime si aerine,
închirieri de piese de aeronave, organizare de
transport terestru, maritim și aerian.

───────
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AEGEAN Aegean Rumania

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.11.21

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

clase:
16. Bilete de calatorie (tipărite), etichete pentru
adrese din hârtie sau carton, carnetele pentru
birou, bilete tipărite, brosuri (prospecte), plicuri
(papetărie), afișe, manuale, brosuri publicitare,
șervețele de hârtie, etichete autoadezive
tipărite, etichete autoadezive din hârtie sau
carton, dispozitive de etichetare manuale,

buletine informative, etichete tiparite pentru
bagaje, carnete/carti pentru insemnari (tip
memorandum /memento), etichete din hartie,
calendare (indicatoare de data), etichete din
hartie sau carton, hartie pentru scrisori (produse
finite), tiparituri, etichete pentru transportul
mărfurilor din hârtie sau carton, șervețele din
hârtie, tiparituri computerizate (printouts), hartie
de impachetat, ilustrate, benzi din hartie, reviste
(periodice), etichete detasabile din hârtie pentru
bagaje, etichete detasabile din carton, etichete
tiparite din hartie, coli de hartie (papetarie),
ziare, notite adezive, blocnotesuri (papetarie),
almanahuri, papetarie din hartie pentru birou,
caiete pentru desenat sau pentru scris, carti
pentru desenat sau pentru scris, tablouri, carti,
hartie si carton, tipizate (formulare tiparite),
bilete, afise din hartie sau din carton, periodice,
fotografii, etichete detasabile din hartie pentru
identificare, publicatii periodice, produse de
papetarie, fete de masa din hartie, produse de
papetarie din hartie, cataloage, etichete pentru
marcare din hârtie sau carton.
35. Expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de servicii publicitare
digitale, furnizare de spații publicitare,
organizare, operarea și supervizarea
recompensarii clientilor si promovarea
programelor de stimulare a clientilor, asigurarea
si distribuirea de materiale de promovare
(brosuri, pliante, prospecte, materiale tipărite,
mostre), managementul programelor de
loialitate, difuzare de reclame din partea
terților prin intermediul internetului, vanzare
prin intermediul internetului, închiriere de
spații publicitare, managementul afacerilor,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste de toate tipurile,
asistență în conducerea afacerilor, servicii
administrative in legatura cu carduri de
fidelitate, publicare de materiale publicitare
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, administrarea
(managementul) programelor pentru pasagerii
care călătoresc frecvent cu avionul, planificarea
și organizarea de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri comerciale (financiare)
si promotionale, organizare programelor de
fidelizare a clienților în scopuri promoționale,
de publicitare sau de marketing, conceperea de
materiale publicitare, servicii online (electronice)
de vânzare cu amănuntul in legatura cu
articole de voiaj, administrarea (managementul)
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, demostratii (prezentari) de produse,
servicii de publicitate bazate pe internet,
publicitate, închiriere de material publicitar,
promovarea produselor și serviciilor pentru
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terti, prin asigurarea sponsorilor interesati
in promovarea produselor și serviciilor lor,
prin programe de loialitate, marketing pentru
produsele si serviciilor tertilor, prin distribuirea
de vouchere, administrarea (managementul)
afacerilor unei companii aeriane, servicii
in legatura cu programele de fidelizare,
motivare și recompensare printr-o schema
de bonusuri, publicarea materialelor de
promovare, închiriere de timp publicitar în
media, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri comerciale și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și de promovare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau promotionale, furnizarea de informatii cu
privire la materialul promotional, promovarea
vânzărilor prin programe de fidelizare a
clientului, administrarea afacerilor, pregătirea
și prezentarea de expuneri audiovizuale în
scopuri de promovare., promovarea produselor
și servicilor terților prin programe de fidelitate cu
carduri de fidelitate.
39. Servicii programate pentru pasagerii unei
linii aeriene (transport), organizare de circuite
turistice, servicii ale unei linii aeriene, ambalarea
produselor, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, servicii de
descărcare a mărfurilor, servicii turistice in
legatura cu excursii si de vizitare a obiectivelor,
servicii de vizualizare (check-in) a bagajelor
(care nu se refera la controlul de securitate),
rezervare de călătorii si vacante (transport),
servicii pentru organizarea transportului de
călători, organizarea de excursii turistice,
organizare de călătorii de vacanță, rezervarea
spatiilor de parcare în aeroporturi, organizare de
zboruri, transportul bagajelor pe cale aeriană,
furnizarea de informații de călătorie, servicii
de escorta a călătorilor, servicile unei agentii
de voiaj cu privire la organizarea transportului
de persoane, încărcarea și descărcarea
aeronavelor, servicile unei agentii de voiaj cu
privire la organizarea transportului de călători,
servicii de informare electronice cu privire
la rezervările pentru călătorii, servicii pentru
parcarea aeronavelor, servicii de rezervare
pentru călătorii, oferite de agenții, transport
aerian, servicii electronice de informare privind
transportul, servicii de inchiriere a depozitelor,
servicii de călătorii aeriene, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de transport
pentru pasageri și pentru încărcătura, vizitarea
obiectivelor turistice (transport), servicii de
organizare a transportului, servicii de ghizi
turistici, consultanță în domeniul transportului
aerian, servicii de vizualizare (check-in) a
bagajelor inainte de imbarcare, servicii de
voiaj, servicii de rezervare de bilete de avion,

servicii de vizualizare (check-in) a biletelor
aerienele cu prioritate, servicii de inchiriere
de avioane, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii de depozitare a
bagajelor pentru pasageri, transport de mărfuri
(cargo), furnizare de informații in legatura cu
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, transport aerian de
marfă, servicii de informare despre calatorii,
închirierea de aeronave, servicii de bilete
de avion, servicii de transport, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu
avionul, transport pentru bagaje si pasageri,
transport de marfuri, transport aerian de marfuri,
organizarea transporturilor de persoane pe
cai rutiere, feroviare, maritime și aeriene,
servicii ale unei linii aeriene privind transportul
de mărfuri, transport și depozitare, servicii
pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii de tour operator, organizare de rute
turistice (transport), furnizare de informații
referitoare la decolarea aeronavelor, servicii
de îmbarcare prioritară, control (check-in) al
biletelor prioritare, de identificare a locului și de
rezervare, pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii electonice de informare
privind transportul pasagerilor, organizare de
tururi pentru obiective de interes turistic,
organizarea transportului aerian, furnizarea de
informatii turistice, transport aerian de pasageri,
închirierea motoarelor aeronavelor, servicii
aeriene, rutiere, feroviare și navale de transport
și de livrare, furnizare de transport de pasageri
pe cale aeriană, servicii aeriene de transport,
servicii computerizate de rezervare pentru
călătorii, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, organizarea transportului aerian
de pasageri, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de transport, organizare de
calatorii, servicii de consultanta în domeniul
transportului, managementul aeronavelor,
transportul pasagerilor cu aeronave, servicii
de ghid turistic, servicii de informații în
domeniul transportului, servicii pentru transportul
bagajelor, servicii de incărcare de mărfuri
pentru transport pe cale aeriană, organizare
de călătorii cu avionul, furnizarea de informatii
in domeniile legate de voiaj, servicii de
transport aerian, organizarea de tururi de oraș
și de excursii, organizarea si managementul
excursiilor, servicii de transport aerian, in
legatura cu un program de loialitate pentru
călătorii fideli, organizarea transportului de
călători, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
servicii de informare in legatura cu transportul,
inchirierea aeronavelor, organizarea calatoriilor
si transportul calatorilor, servicii de informare
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electronice privind călătoriile, servicii de
verificare (check-in) a biletelor de avion, servicii
de informare cu privire la intinerariul calatoriei,
servicii de impachetare pentru protejare a
bagajului pe timpul calatoriei, servicii de
aranjamente de calatorie in legatura cu
pachetele de vacanta, transport cu elicopterul,
servicii de navlosire a aeronavelor, transport
aerian, rezervarea si aranjarea accesului catre
salile de asteptare din aeroport, organizarea si
furnizarea de servicii de transport pe pamant,
apa sau aer, transport aerian de calatori,
furnizarea de informatii cu privire la zboruri,
închirierea motoarelor de aeronave, furnizare
de informații referitoare la sosirile aeronavelor,
escortarea pasagerilor, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, servicii
ale unei agenții de voiaj pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, organizarea
transportului, realizarea formalităților pentru
schimbarea biletelor de avion in regim de
urgenta, servicii de informare computerizata
despre calatorii, servicii ale unei agenții de turism
pentru rezervări de calatorie, organizare de vizite
turistice cu ghid, servicii maritime si aerine,
închirieri de piese de aeronave, organizare de
transport terestru, maritim și aerian.

───────
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.11.21

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

clase:
16. Bilete de calatorie (tipărite), etichete pentru
adrese din hârtie sau carton, carnetele pentru
birou, bilete tipărite, brosuri (prospecte), plicuri
(papetărie), afișe, manuale, brosuri publicitare,
șervețele de hârtie, etichete autoadezive
tipărite, etichete autoadezive din hârtie sau
carton, dispozitive de etichetare manuale,
buletine informative, etichete tiparite pentru
bagaje, carnete/carti pentru insemnari (tip
memorandum /memento), etichete din hartie,
calendare (indicatoare de data), etichete din
hartie sau carton, hartie pentru scrisori (produse
finite), tiparituri, etichete pentru transportul
mărfurilor din hârtie sau carton, șervețele din
hârtie, tiparituri computerizate (printouts), hartie
de impachetat, ilustrate, benzi din hartie, reviste
(periodice), etichete detasabile din hârtie pentru
bagaje, etichete detasabile din carton, etichete
tiparite din hartie, coli de hartie (papetarie),
ziare, notite adezive, blocnotesuri (papetarie),
almanahuri, papetarie din hartie pentru birou,
caiete pentru desenat sau pentru scris, carti
pentru desenat sau pentru scris, tablouri, carti,
hartie si carton, tipizate (formulare tiparite),
bilete, afise din hartie sau din carton, periodice,
fotografii, etichete detasabile din hartie pentru
identificare, publicatii periodice, produse de
papetarie, fete de masa din hartie, produse de
papetarie din hartie, cataloage, etichete pentru
marcare din hârtie sau carton.
35. Expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de servicii publicitare
digitale, furnizare de spații publicitare,
organizare, operarea și supervizarea
recompensarii clientilor si promovarea
programelor de stimulare a clientilor, asigurarea
si distribuirea de materiale de promovare
(brosuri, pliante, prospecte, materiale tipărite,
mostre), managementul programelor de
loialitate, difuzare de reclame din partea
terților prin intermediul internetului, vanzare
prin intermediul internetului, închiriere de
spații publicitare, managementul afacerilor,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste de toate tipurile,
asistență în conducerea afacerilor, servicii
administrative in legatura cu carduri de
fidelitate, publicare de materiale publicitare
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, administrarea
(managementul) programelor pentru pasagerii
care călătoresc frecvent cu avionul, planificarea
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și organizarea de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri comerciale (financiare)
si promotionale, organizare programelor de
fidelizare a clienților în scopuri promoționale,
de publicitare sau de marketing, conceperea de
materiale publicitare, servicii online (electronice)
de vânzare cu amănuntul in legatura cu
articole de voiaj, administrarea (managementul)
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, demostratii (prezentari) de produse,
servicii de publicitate bazate pe internet,
publicitate, închiriere de material publicitar,
promovarea produselor și serviciilor pentru
terti, prin asigurarea sponsorilor interesati
in promovarea produselor și serviciilor lor,
prin programe de loialitate, marketing pentru
produsele si serviciilor tertilor, prin distribuirea
de vouchere, administrarea (managementul)
afacerilor unei companii aeriane, servicii
in legatura cu programele de fidelizare,
motivare și recompensare printr-o schema
de bonusuri, publicarea materialelor de
promovare, închiriere de timp publicitar în
media, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri comerciale și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și de promovare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau promotionale, furnizarea de informatii cu
privire la materialul promotional, promovarea
vânzărilor prin programe de fidelizare a
clientului, administrarea afacerilor, pregătirea
și prezentarea de expuneri audiovizuale în
scopuri de promovare., promovarea produselor
și servicilor terților prin programe de fidelitate cu
carduri de fidelitate.
39. Servicii programate pentru pasagerii unei
linii aeriene (transport), organizare de circuite
turistice, servicii ale unei linii aeriene, ambalarea
produselor, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, servicii de
descărcare a mărfurilor, servicii turistice in
legatura cu excursii si de vizitare a obiectivelor,
servicii de vizualizare (check-in) a bagajelor
(care nu se refera la controlul de securitate),
rezervare de călătorii si vacante (transport),
servicii pentru organizarea transportului de
călători, organizarea de excursii turistice,
organizare de călătorii de vacanță, rezervarea
spatiilor de parcare în aeroporturi, organizare de
zboruri, transportul bagajelor pe cale aeriană,
furnizarea de informații de călătorie, servicii
de escorta a călătorilor, servicile unei agentii
de voiaj cu privire la organizarea transportului
de persoane, încărcarea și descărcarea
aeronavelor, servicile unei agentii de voiaj cu
privire la organizarea transportului de călători,
servicii de informare electronice cu privire
la rezervările pentru călătorii, servicii pentru

parcarea aeronavelor, servicii de rezervare
pentru călătorii, oferite de agenții, transport
aerian, servicii electronice de informare privind
transportul, servicii de inchiriere a depozitelor,
servicii de călătorii aeriene, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de transport
pentru pasageri și pentru încărcătura, vizitarea
obiectivelor turistice (transport), servicii de
organizare a transportului, servicii de ghizi
turistici, consultanță în domeniul transportului
aerian, servicii de vizualizare (check-in) a
bagajelor inainte de imbarcare, servicii de
voiaj, servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de vizualizare (check-in) a biletelor
aerienele cu prioritate, servicii de inchiriere
de avioane, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii de depozitare a
bagajelor pentru pasageri, transport de mărfuri
(cargo), furnizare de informații in legatura cu
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, transport aerian de
marfă, servicii de informare despre calatorii,
închirierea de aeronave, servicii de bilete
de avion, servicii de transport, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu
avionul, transport pentru bagaje si pasageri,
transport de marfuri, transport aerian de marfuri,
organizarea transporturilor de persoane pe
cai rutiere, feroviare, maritime și aeriene,
servicii ale unei linii aeriene privind transportul
de mărfuri, transport și depozitare, servicii
pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii de tour operator, organizare de rute
turistice (transport), furnizare de informații
referitoare la decolarea aeronavelor, servicii
de îmbarcare prioritară, control (check-in) al
biletelor prioritare, de identificare a locului și de
rezervare, pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii electonice de informare
privind transportul pasagerilor, organizare de
tururi pentru obiective de interes turistic,
organizarea transportului aerian, furnizarea de
informatii turistice, transport aerian de pasageri,
închirierea motoarelor aeronavelor, servicii
aeriene, rutiere, feroviare și navale de transport
și de livrare, furnizare de transport de pasageri
pe cale aeriană, servicii aeriene de transport,
servicii computerizate de rezervare pentru
călătorii, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, organizarea transportului aerian
de pasageri, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de transport, organizare de
calatorii, servicii de consultanta în domeniul
transportului, managementul aeronavelor,
transportul pasagerilor cu aeronave, servicii
de ghid turistic, servicii de informații în
domeniul transportului, servicii pentru transportul
bagajelor, servicii de incărcare de mărfuri
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pentru transport pe cale aeriană, organizare
de călătorii cu avionul, furnizarea de informatii
in domeniile legate de voiaj, servicii de
transport aerian, organizarea de tururi de oraș
și de excursii, organizarea si managementul
excursiilor, servicii de transport aerian, in
legatura cu un program de loialitate pentru
călătorii fideli, organizarea transportului de
călători, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
servicii de informare in legatura cu transportul,
inchirierea aeronavelor, organizarea calatoriilor
si transportul calatorilor, servicii de informare
electronice privind călătoriile, servicii de
verificare (check-in) a biletelor de avion, servicii
de informare cu privire la intinerariul calatoriei,
servicii de impachetare pentru protejare a
bagajului pe timpul calatoriei, servicii de
aranjamente de calatorie in legatura cu
pachetele de vacanta, transport cu elicopterul,
servicii de navlosire a aeronavelor, transport
aerian, rezervarea si aranjarea accesului catre
salile de asteptare din aeroport, organizarea si
furnizarea de servicii de transport pe pamant,
apa sau aer, transport aerian de calatori,
furnizarea de informatii cu privire la zboruri,
închirierea motoarelor de aeronave, furnizare
de informații referitoare la sosirile aeronavelor,
escortarea pasagerilor, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, servicii
ale unei agenții de voiaj pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, organizarea
transportului, realizarea formalităților pentru
schimbarea biletelor de avion in regim de
urgenta, servicii de informare computerizata
despre calatorii, servicii ale unei agenții de turism
pentru rezervări de calatorie, organizare de vizite
turistice cu ghid, servicii maritime si aerine,
închirieri de piese de aeronave, organizare de
transport terestru, maritim și aerian.

───────
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(732) AEGEAN AIRLINES SA, STR.

VILTANIOTI NR. 31, KIFISSIA, PC
14564, ATTICA, GRECIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 031254, ROMANIA

(540)

AEGEAN Aegean Romania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.21

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

clase:
16. Bilete de calatorie (tipărite), etichete pentru
adrese din hârtie sau carton, carnetele pentru
birou, bilete tipărite, brosuri (prospecte), plicuri
(papetărie), afișe, manuale, brosuri publicitare,
șervețele de hârtie, etichete autoadezive
tipărite, etichete autoadezive din hârtie sau
carton, dispozitive de etichetare manuale,
buletine informative, etichete tiparite pentru
bagaje, carnete/carti pentru insemnari (tip
memorandum /memento), etichete din hartie,
calendare (indicatoare de data), etichete din
hartie sau carton, hartie pentru scrisori (produse
finite), tiparituri, etichete pentru transportul
mărfurilor din hârtie sau carton, șervețele din
hârtie, tiparituri computerizate (printouts), hartie
de impachetat, ilustrate, benzi din hartie, reviste
(periodice), etichete detasabile din hârtie pentru
bagaje, etichete detasabile din carton, etichete
tiparite din hartie, coli de hartie (papetarie),
ziare, notite adezive, blocnotesuri (papetarie),
almanahuri, papetarie din hartie pentru birou,
caiete pentru desenat sau pentru scris, carti
pentru desenat sau pentru scris, tablouri, carti,
hartie si carton, tipizate (formulare tiparite),
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bilete, afise din hartie sau din carton, periodice,
fotografii, etichete detasabile din hartie pentru
identificare, publicatii periodice, produse de
papetarie, fete de masa din hartie, produse de
papetarie din hartie, cataloage, etichete pentru
marcare.
35. Expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de servicii publicitare
digitale, furnizare de spații publicitare,
organizare, operarea și supervizarea
recompensarii clientilor si promovarea
programelor de stimulare a clientilor, asigurarea
si distribuirea de materiale de promovare
(brosuri, pliante, prospecte, materiale tipărite,
mostre), managementul programelor de
loialitate, difuzare de reclame din partea
terților prin intermediul internetului, vanzare
prin intermediul internetului, închiriere de
spații publicitare, managementul afacerilor,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste de toate tipurile,
asistență în conducerea afacerilor, servicii
administrative in legatura cu carduri de
fidelitate, publicare de materiale publicitare
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, administrarea
(managementul) programelor pentru pasagerii
care călătoresc frecvent cu avionul, planificarea
și organizarea de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri comerciale (financiare)
si promotionale, organizare programelor de
fidelizare a clienților în scopuri promoționale,
de publicitare sau de marketing, conceperea de
materiale publicitare, servicii online (electronice)
de vânzare cu amănuntul in legatura cu
articole de voiaj, administrarea (managementul)
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, demostratii (prezentari) de produse,
servicii de publicitate bazate pe internet,
publicitate, închiriere de material publicitar,
promovarea produselor și serviciilor pentru
terti, prin asigurarea sponsorilor interesati
in promovarea produselor și serviciilor lor,
prin programe de loialitate, marketing pentru
produsele si serviciilor tertilor, prin distribuirea
de vouchere, administrarea (managementul)
afacerilor unei companii aeriane, servicii
in legatura cu programele de fidelizare,
motivare și recompensare printr-o schema
de bonusuri, publicarea materialelor de
promovare, închiriere de timp publicitar în
media, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri comerciale și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și de promovare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau promotionale, furnizarea de informatii cu
privire la materialul promotional, promovarea
vânzărilor prin programe de fidelizare a

clientului, administrarea afacerilor, pregătirea
și prezentarea de expuneri audiovizuale în
scopuri de promovare., promovarea produselor
și servicilor terților prin programe de fidelitate cu
carduri de fidelitate.
39. Servicii programate pentru pasagerii unei
linii aeriene (transport), organizare de circuite
turistice, servicii ale unei linii aeriene, ambalarea
produselor, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, servicii de
descărcare a mărfurilor, servicii turistice in
legatura cu excursii si de vizitare a obiectivelor,
servicii de vizualizare (check-in) a bagajelor
(care nu se refera la controlul de securitate),
rezervare de călătorii si vacante (transport),
servicii pentru organizarea transportului de
călători, organizarea de excursii turistice,
organizare de călătorii de vacanță, rezervarea
spatiilor de parcare în aeroporturi, organizare de
zboruri, transportul bagajelor pe cale aeriană,
furnizarea de informații de călătorie, servicii
de escorta a călătorilor, servicile unei agentii
de voiaj cu privire la organizarea transportului
de persoane, încărcarea și descărcarea
aeronavelor, servicile unei agentii de voiaj cu
privire la organizarea transportului de călători,
servicii de informare electronice cu privire
la rezervările pentru călătorii, servicii pentru
parcarea aeronavelor, servicii de rezervare
pentru călătorii, oferite de agenții, transport
aerian, servicii electronice de informare privind
transportul, servicii de inchiriere a depozitelor,
servicii de călătorii aeriene, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de transport
pentru pasageri și pentru încărcătura, vizitarea
obiectivelor turistice (transport), servicii de
organizare a transportului, servicii de ghizi
turistici, consultanță în domeniul transportului
aerian, servicii de vizualizare (check-in) a
bagajelor inainte de imbarcare, servicii de
voiaj, servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de vizualizare (check-in) a biletelor
aerienele cu prioritate, servicii de inchiriere
de avioane, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii de depozitare a
bagajelor pentru pasageri, transport de mărfuri
(cargo), furnizare de informații in legatura cu
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, transport aerian de
marfă, servicii de informare despre calatorii,
închirierea de aeronave, servicii de bilete
de avion, servicii de transport, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu
avionul, transport pentru bagaje si pasageri,
transport de marfuri, transport aerian de marfuri,
organizarea transporturilor de persoane pe
cai rutiere, feroviare, maritime și aeriene,
servicii ale unei linii aeriene privind transportul
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de mărfuri, transport și depozitare, servicii
pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii de tour operator, organizare de rute
turistice (transport), furnizare de informații
referitoare la decolarea aeronavelor, servicii
de îmbarcare prioritară, control (check-in) al
biletelor prioritare, de identificare a locului și de
rezervare, pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii electonice de informare
privind transportul pasagerilor, organizare de
tururi pentru obiective de interes turistic,
organizarea transportului aerian, furnizarea de
informatii turistice, transport aerian de pasageri,
închirierea motoarelor aeronavelor, servicii
aeriene, rutiere, feroviare și navale de transport
și de livrare, furnizare de transport de pasageri
pe cale aeriană, servicii aeriene de transport,
servicii computerizate de rezervare pentru
călătorii, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, organizarea transportului aerian
de pasageri, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de transport, organizare de
calatorii, servicii de consultanta în domeniul
transportului, managementul aeronavelor,
transportul pasagerilor cu aeronave, servicii
de ghid turistic, servicii de informații în
domeniul transportului, servicii pentru transportul
bagajelor, servicii de incărcare de mărfuri
pentru transport pe cale aeriană, organizare
de călătorii cu avionul, furnizarea de informatii
in domeniile legate de voiaj, servicii de
transport aerian, organizarea de tururi de oraș
și de excursii, organizarea si managementul
excursiilor, servicii de transport aerian, in
legatura cu un program de loialitate pentru
călătorii fideli, organizarea transportului de
călători, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
servicii de informare in legatura cu transportul,
inchirierea aeronavelor, organizarea calatoriilor
si transportul calatorilor, servicii de informare
electronice privind călătoriile, servicii de
verificare (check-in) a biletelor de avion, servicii
de informare cu privire la intinerariul calatoriei,
servicii de impachetare pentru protejare a
bagajului pe timpul calatoriei, servicii de
aranjamente de calatorie in legatura cu
pachetele de vacanta, transport cu elicopterul,
servicii de navlosire a aeronavelor, transport
aerian, rezervarea si aranjarea accesului catre
salile de asteptare din aeroport, organizarea si
furnizarea de servicii de transport pe pamant,
apa sau aer, transport aerian de calatori,
furnizarea de informatii cu privire la zboruri,
închirierea motoarelor de aeronave, furnizare
de informații referitoare la sosirile aeronavelor,
escortarea pasagerilor, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, servicii

ale unei agenții de voiaj pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, organizarea
transportului, realizarea formalităților pentru
schimbarea biletelor de avion in regim de
urgenta, servicii de informare computerizata
despre calatorii, servicii ale unei agenții de turism
pentru rezervări de calatorie, organizare de vizite
turistice cu ghid, servicii maritime si aerine,
închirieri de piese de aeronave, organizare de
transport terestru, maritim și aerian.

───────

PFA, STRADA SOBARILOR NR.
38A, JUNIOR RESIDENCE, BLOC
J7, SCARA 2, ETAJ 2, AP 46,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400270, CLUJ, ROMANIA

(540)

Lădița cu bunătăți

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01

(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.

(210) M 2021 08165
(151) 12/11/2021
(732) PENCIU PASCU VASILE SERGIU

───────
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(210) M 2021 08166
(151) 12/11/2021
(732) RIVIERA BIKE SRL, STR. LT.

MAJ. AV. TANASE BANCIU NR.
12, TARLAUA 20/1, PARCELA 2;3,
LOT 2, JUDEȚ ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

RIVIERA WORKS

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.02

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, publicitate
prin toate mijloacele cunoscute sau care se
vor dezvolta în viitor, inclusiv prin radio,
televiziune şi on-line într-o reţea computerizată,
servicii de promovare şi de informare, lucrări

de birou, gestionarea afacerilor comerciale,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse respectiv: a pieselor de schimb pentru
biciclete, triciclete, scutere şi alte vehicule
terestre permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le achiziţioneze comod (cu excepţia
transportului), inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii, publicitate, servicii
de agenții de import-export, servicii oferite de
lanţuri de magazine, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de vanzare
cu amanuntul si cu ridicata referitoare la
articole de bricolaj, fierărie, articole mici din
metal, produse metalice, chei, lacate, unelte
manuale pentru grădină, părţi şi accesorii
pentru vehicule terestre, aparate de locomoţie
terestră, aeriană sau navală, servicii de vanzare
online a articolelor de bricolaj, fierărie, articole
mici din metal, produse metalice, chei, lacate,
unelte manuale pentru grădină, părţi şi accesorii
pentru vehicule terestre, aparate de locomoţie
terestră, aeriană sau navală, servicii de
publicitate, marketing și promovare, publicitate
exterioară, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, servicii
de comenzi online, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articolele
de bricolaj, fierărie, articole mici din metal,
produse metalice, chei, lacate, unelte manuale
pentru grădină, părţi şi accesorii pentru vehicule
terestre, aparate de locomoţie terestră, aeriană
sau navală, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, precum
articolelor de bricolaj, fierărie, articole mici din
metal, produse metalice, chei, lacate, unelte
manuale pentru grădină, părţi şi accesorii pentru
vehicule terestre, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
referitoare la scule şi instrumente de mână
acţionate manual, ferăstraie mecanice, aparate
de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor,
de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare, vehicule, accesorii pentru vehicule,
biciclete, sisteme de alarma pentru vehicule,
cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online de
scule şi instrumente de mână acţionate manual,
ferăstraie mecanice, aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare, vehicule,
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accesorii pentru vehicule, biciclete, sisteme de
alarma pentru vehicule, cabluri şi fire metalice
neelectrice, fierărie, articole mici din metal, ţevi
şi tuburi metalice, servicii de vanzare online de
scule şi instrumente de mână acţionate manual,
ferăstraie mecanice, aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare, vehicule,
accesorii pentru vehicule, biciclete, sisteme de
alarma pentru vehicule, cabluri şi fire metalice
neelectrice, fierărie, articole mici din metal, ţevi
şi tuburi metalice, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, precum
scule şi instrumente de mână acţionate manual,
ferăstraie mecanice, aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare, vehicule,
accesorii pentru vehicule, biciclete, sisteme
de alarma pentru vehicule, cabluri şi fire
metalice neelectrice, fierărie, articole mici din
metal, ţevi şi tuburi metalice (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata referitoare la masini, masini-unelte,
generatoare de curent, echipament pentru
agricultură, grădinărit şi sivicultură (maşini),
piese pentru vehicule, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre), scule manuale,
altele decât cele acţionate manual, servicii de
vânzare cu amănuntul online de masini, masini-
unelte, generatoare de curent, echipament
pentru agricultură, grădinărit şi sivicultură
(maşini), piese pentru vehicule, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre),
servicii de vanzare online masini, masini-
unelte, generatoare de curent, echipament
pentru agricultură, grădinărit şi sivicultură
(maşini), piese pentru vehicule, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre),
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, precum masini, masini-
unelte, generatoare de curent, echipament
pentru agricultură, grădinărit şi sivicultură
(maşini), piese pentru vehicule, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre),
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehiculele terestre), scule manuale,
altele decât cele acţionate manual (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata referitoare la aparate şi
maşini de lustruire pentru uz casnic, non-

electrice, stropitori, plite, arzătoare cu petrol,
maşini de gătit, aparate şi instalaţii de gătit,
aparat de absorbtie a apei, unelte manuale,
unelte pentru gatit (manuale), unelte pentru
gradinarit (manuale), unelte manuale de reparat,
componente ale masinilor sau motoarelor,
servicii de vânzare cu amănuntul online de
aparate şi maşini de lustruire pentru uz
casnic, non-electrice, stropitori, plite, arzătoare
cu petrol, maşini de gătit, aparate şi instalaţii
de gătit, aparat de absorbtie a apei, unelte
manuale, unelte pentru gatit (manuale), unelte
pentru gradinarit (manuale), unelte manuale
de reparat, componente ale masinilor sau
motoarelor, servicii de vanzare online aparate
şi maşini de lustruire pentru uz casnic, non-
electrice, stropitori, plite, arzătoare cu petrol,
maşini de gătit, aparate şi instalaţii de gătit,
aparat de absorbtie a apei, unelte manuale,
unelte pentru gatit (manuale), unelte pentru
gradinarit (manuale), unelte manuale de reparat,
componente ale masinilor sau motoarelor,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, precum aparate şi
maşini de lustruire pentru uz casnic, non-
electrice, stropitori, plite, arzătoare cu petrol,
maşini de gătit, aparate şi instalaţii de gătit,
aparat de absorbtie a apei, unelte manuale,
unelte pentru gatit (manuale), unelte pentru
gradinarit (manuale), unelte manuale de reparat,
componente ale masinilor sau motoarelor
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri.

───────

(210) M 2021 08168
(151) 12/11/2021
(732) UPL AGRICULTURAL

SOLUTIONS ROMANIA, STR.
IZVOR NR. 92-96, CLADIREA
FORUM III, ET. 4, BIROU A,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050561,
ROMANIA

(540)
OMITE

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

1. Îngrășăminte pentru agricultură, fertilizante
complexe.
5. Acaricide

───────
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(210) M 2021 08169
(151) 12/11/2021
(732) ELITON TRANS SRL,

STR.SMIRDAN, NR.6, BL.B3,
SC.A, AP.7, JUD. ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

elitontrans We drive. We lead

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.25; 29.01.12

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

clase:
37. Servicii de construcții de locuințe, servicii
de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, servicii de construcții rezidențiale si
nerezidențiale.
39. Transport de marfuri, ambalarea si
depozitarea marfurilor, organizarea de calatorii.

───────

(210) M 2021 08170
(151) 12/11/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

VIRTUTII 148, 6, ROMANIA
(540)

Cel mai mic pret
din an by eMAG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.02; 26.11.05

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

9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii
(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii descarcabile pentru dispozitive mobile.
35. Servicii ce implica publicitatea, promovarea
si promotii de vanzare pentru companii,
publicitate online si promovare prin intermediul
unei retele de computere si al unei retele
de telefonie mobila, servicii de reclama si
promotii de vanzare, inchirierea de timp
si spatiu de publicitate in mediile de
comunicare, furnizarea de spatii pe site-uri in
scopul de a face reclama pentru bunuri si
servicii, publicarea textelor publicitare online,
prezentarea produselor in toate mediile de
comunicare, in scopul vanzarii cu amanuntulsi/
sau cu ridicata, aranjarea si organizarea de
expozitii, targuri si alte evenimente similare
in scopuri comerciale, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata si online pentru :produse
de toaleta, preparate pentru igiena orala,
parfumuri, preparate de infrumusetare si de
curatare pentru corp, uleiuri esentiale si
extrase aromatice, preparate pentru curatare si
odorizare, preparate abrazive pentru curatare,
lumanari, suplimente alimentare si preparate
dietetice, preparate si articole sanitare, aparate
pentru aranjarea parului, ustensile pentru
arta corporala, manichiura si pedichiura,
instrumente pentru tunderea si indepartarea
parului, tacamuri si instrumente pentru
prepararea alimentelor, unelte pentru gradinarit,
agricultura si peisagistica, unelte manuale pentru
constructie, reparatie si intretinere, aparate si
instrumente stiintifice de navigare, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cantarire, de masurare, de semnalizare, de
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detectare, de testare, de verificare, de
salvare si didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate si instrumente pentru
inregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media inregistrate si descarcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analaogice de inregistrare si de stocare,
fara continut, calculatoare si dispozitive
periferice de calculatoare, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru alaptarea
bebelusilor, aparate si instalatii de iluminat,
de incalzit, de racit, de producere a vaporilor,
de coacere, de uscare, de refrigerare, de
ventilare, de distribuire a apei si de uz sanitar,
vehicule, instrumente de masurare a timpului,
hartie si carton, produse de imprimerie, articole
de papetarie si articole de birou, cu exceptia
mobilei, adezivi pentru papetarie sau menaj,
materiale de desen si materiale pentru artisti,
pensule, materiale didactice si de instruire,
foi, folii si pungi din material plastic pentru
impachetare si ambalar, genti de voiaj si de
transport, umbrele si parasolare, bastoane,
zgarzi, lese si imbracaminte pentru animale,
mobilier divers, ustensile si recipienti pentru
menaj sau bucatarie, articole de bucatarie
si vesela, piepteni si bureti, produse din
sticla, portelan si ceramica, lenjerie de casa,
perdele, imbracaminte, incaltaminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de mercerie, decoratiuni pentru par, covoare,
presuri, rogojine, linoleum si alte produse
pentru acoperirea podelelor, tapete murale,
jocuri, jucarii si articole pentru joaca, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastica si
sport, decoratiuni (ornamente) pentru pomul de
craciun, produse alimentare si bauturi.
42. Servicii de programare pe calculator, servicii
de programare a calculatoarelor referitoare la
aplicatii multimedia si interactive, consultanta
privind proiectarea si dezvoltarea de software
de calculator, dezvoltarea de software (design),
servicii de stocare a datelor online furnizate
de specialisti in calculatoare, cu privire la
informatii online, personalizate, crearea si
mentinerea de site-uri web, furnizarea de
motoare de cautare pentru internet, gazduirea
de servere, servicii ale specialistilor referitoare
la technologia informatiei pentru stocarea datelor
online, furnizarea accesului temporar online, la
aplicatii si unelte software, furnizarea accesului
temporar la software nedescarcabil, servicii
ale specialistilor in technologia informatiei
referitoare la cloud computing, gazduirea site-
urilor web, gazduirea de aplicatii soft pentru

altii, crearea si furnizarea de aplicatii soft,
furnizarea de aplicatii soft pentru a permite si a
facilita incarcarea, descarcarea, redarea in flux,
trimiterea de mesaje, publicarea, expunerea,
postarea pe bloguri, furnizarea de legaturi,
impartirea de fisiere electronice sau de informatii
prin intermediul unei retele de comunicatii,
dezvoltarea de aplicatii electronice de software.

───────

(210) M 2021 08171
(151) 12/11/2021
(732) FOODPOINT GALATI CONCEPT

SRL, STR. MELODIEI NR. 1,
PARTER HOTEL FALEZA, JUD.
GALAŢI, GALAŢI, 800069, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

UPPER STEAK & WINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.01.04

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

43. Servicii de cazare temporară, asigurarea de
hrană și băuturi, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară.

───────
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(210) M 2021 08172
(151) 12/11/2021
(732) TUFAN ELENA SIMONA SRL,

STR. 51, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
86, ROMANIA
ROTTA COMIMPEX SRL, STR.
LIVIU REBREANU NR. 7, BL.
51, SC. 2, ET. 10, SC. 2, AP. 86,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 8,
ROMANIA

(540)

ROTTA Cosmetice
& Detergenti

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

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

clase:
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru lustruire, degresare şi
şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru
îngrijirea dinţilor, preparate cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, produse nemedicinale
pentru curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu

excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.,
publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 08173
(151) 12/11/2021
(732) INTERFOOD PROCESSING SRL,

STR. INDUSTRIILOR NR. 32, JUD.
IAŞI, BRATULENI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

M

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06

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

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
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extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi, carne și produse din carne,
insecte și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
nu vii, produse lactate și înlocuitori, supe și
baze de supă, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, amestecuri
pentru supe, antreuri pe bază de legume,
batoane nutritive pe bază de soia, batoane
pe bază de nuci și semințe, bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
produse lactate tartinabile, paste de carne
tartinabil, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, alimente
refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, musaca cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, salate aperitiv, salate de legume, salate
cu carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați,
cârnați în aluat, carne, carne preparată, carne
feliată, ficat, cărnuri gătite, carne procesată,
jambon, înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări
pe bază de carne, produse din carne preparate,
mezeluri, șuncă, salam, brânză alba, brânză
sub formă de sosuri de înmuiat, gogoși cu
brânză proaspătă de vaci, măsline umplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floarea soarelui,
brânzeturi, brânzeturi cu trufe, gustări pe bază de
brânză, cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri
de brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză albă
moale, brânză cancoillotte, băuturi aromate pe
bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe., frigărui shish kebab, mâncăruri preparate
care constau în principal din kebab, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, falafel, chipsuri (cartofi prăjiți), salate
preparate, salate aperitiv, salate de fructe, salate
de cartofi, legume gata-tăiate pentru salate.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, sare, mirodenii, arome și
condimente, semințe procesate, amidon și

produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, respectiv: miere,
propolis/clei de albine, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, batoane de cereale și batoane
energizante, aperitive (tartine), specialități de
patiserie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie
și înghețate, produse de cofetărie pe bază
de arahide, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie congelate, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse de cofetărie din zahăr,
prăjituri, prăjituri înghețate, prăjituri cu fructe,
pesmeciori (prăjituri), pișcoturi (prăjituri), prăjituri
pentru ceai, prăjituri cu cremă, arome pentru
prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri din mei, făină
pentru prăjituri, prăjituri cu căpșuni, aluat pentru
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, glazură de prăjituri,
glazuri pentru prăjituri, glazură pentru prăjituri,
amestecuri pentru prăjituri, preparate pentru
prăjituri, aluat de prăjituri, prăjituri cu migdale,
prăjiturici uscate (patiserie), aluat congelat
pentru prăjituri, prăjituri mici cu ciocolată,
preparate aromatice pentru prăjituri, prăjituri
cu fructe glasate, prăjituri din iaurt înghețate,
dulciuri pentru decorarea prăjiturilor, dulciuri
pentru ornarea prăjiturilor, amestecuri pentru
prepararea prăjiturilor, praf pentru prepararea
prăjiturilor, sosuri, amestecuri de condimente,
sos pentru kebab, sandvișuri, hamburgeri
(sandvișuri), hot dog (sandvișuri), înveliș pentru
sandvișuri, lipie, lipii cu pui, pizza, baclava,
sosuri, sosuri pentru salate, salate de paste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop mcomercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, servicii de
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vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu carne, fructe,
ciuperci și legume prelucrate (inclusiv nuci și
leguminoase), ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, produse lactate și
înlocuitori, uleiuri și grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, mâncăruri preparate, alimente
semipreparate și gustări sărate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, deserturi, alimente semipreparate
și snack-uri, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice.,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare.
39. Transport, organizarea transportului,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, servicii de
curierat, livrare de alimente, livrare de pizza,
servicii de livrare, depozitare și livrare de bunuri,
livrare de produse de băcănie, servicii de livrare
a alimentelor, livrarea de mărfuri, livrare de
alimente de către restaurante.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de cazare temporară, servicii de fast-
fooduri, servicii de cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii

de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, servicii oferite de baruri, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii oferite de localuri tip snack-bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire
de alimente și băuturi, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, închiriere de camere, organizare și
furnizare de cazare temporară, furnizarea de
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, servicii oferite de catering,
servicii de catering mobil, servicii de catering
hotelier, închiriere de echipament de catering,
servicii de catering, servicii de bufet de salate.

───────
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(210) M 2021 08175
(151) 13/11/2021
(732) SORIN PLATON, STR. FAGULUI,

NR.80A, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400483, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.02; 02.01.16

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

5. Acaricide, acaricide de uz casnic, acaricide
de uz industrial, agent chimic care ucide
sporii, agenți fungicizi, bacteriene (otrăvuri
-), batoane pentru fumigație folosite ca
dezinfectante, benzi cu adeziv utilizate împotriva
dăunătorilor, bețișoare fumigante, bețișoare anti-
țânțari, biocide, biocide sintetice, biopesticide de
uz casnic, clei pentru prins muște, fumiganți,
fungicide, fungicide de uz domestic, insecticide,
insecticide de uz domestic, insectifuge,
otravă pentru șobolani, otrăvuri, paraziticide,
pastile insectifuge de uz personal (portabile),
preparate antiparazitare din surse chimice,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
preparate pentru combaterea moliilor, preparate
pentru controlarea insectelor, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate
pentru exterminarea puricilor, produse chimice
pentru distrugerea șoarecilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru

combaterea dăunătorilor, produse contra
moliilor, produse insectifuge destinate utilizării
pe oameni, produse insectifuge pentru utilizare
pe animale, bile de naftalină, brățări impregnate
cu produse pentru respingerea insectelor,
brățări vândute preumplute cu preparate
insectifuge, erbicide, fungicide pentru eliminarea
dăunătorilor, larvicide, nematicide, moluscocide,
ovicide, pesticid pentru nematode, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide),
produse repelente de țânțari, pudre pentru
eliminarea puricilor, pudre împotriva puricilor,
regulatori de creștere a insectelor, soluții
insecticide pentru spălături veterinare, spray
antiinsecte, spray-uri împotriva puricilor,
substanțe antimucegai, substanțe care atrag
insectele, substanțe repelente pentru viermi
folosite pentru gazon sau iarbă, vermicide, zgărzi
antiparazitare pentru animale.
37. Servicii de deratizare, controlul
dăunătorilor, controlul dăunătorilor cu
privire la clădiri, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, dezinfectarea
clădirilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, dezinfecție, servicii
de eliminarea dăunătorilor altii decat cei
din agricultura, acvacultura,horicultura si
sivicultura, exterminarea dăunătorilor, servicii de
exterminarea dăunătorilor (nu pentru agricultură,
silvicultură sau horticultură), fumigarea clădirilor
împotriva acțiunii dăunătorilor, fumigarea
mărfurilor împotriva dăunătorilor, fumigarea
mărfurilor împotriva paraziților, fumigație,
dezinfectare a veselei, controlul termitelor,
controlul infestării cu purici, dezinfectarea
clădirilor împotriva contaminării cu bacterii,
distrugerea dăunătorilor alții (nu cea practicată
în agricultură), protejarea clădirilor contra
pătrunderii dăunătorilor și paraziților, pulverizare
de insecticide pentru locuințe rezidențiale,
pulverizare insecticide pentru clădiri comerciale,
servicii de control al dăunătorilor, altele decât
cele pentru agricultură, horticultură și silvicultură,
tratarea suprafețelor cu produse repelente
pentru îndepărtarea animalelor.

───────
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(210) M 2021 08176
(151) 13/11/2021
(732) ASOCIATIA ROMANA PENTRU

INDUSTRIA DE SECURITATE
- ARIS, PIATA ALBA IULIA,
NR.3, BL.I2, AP.32, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031103, ROMANIA

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

(540)

FEDERATIA SERVICIILOR
SECURITATE FSS
ZIUA SECURITĂŢII

PRIVATE ÎN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 02.01.02;
02.01.23; 14.05.02; 14.05.23; 18.01.09;
03.01.08; 14.07.09; 02.09.17; 16.01.25;
23.03.05

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

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
organizare de târguri comerciale, realizare de
târguri comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare și coordonare de târguri

comerciale, organizare și realizare de târguri
comerciale, organizare de târguri comerciale
în scopuri publicitare, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, organizare și coordonare
de târguri de afaceri, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, organizare de
târguri și expoziții înscopuri comerciale și
publicitare, organizare și desfășurarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții in scopuri comerciale, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de târguri comerciale
și expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, cordonare, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, marketing
pentru evenimente, realizarea de evenimente
comerciale, coordonare de evenimente
comerciale, promovare de evenimente speciale,
organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
promovare comercială, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare
și realizare de expoziții comerciale, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, servicii
de publicitate, promovare și relații publice,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare
de produse și servicii, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse și
servicii, administrare de certificări profesionale
(vocaționale), organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare.
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de simpozioane educaționale,
organizarea și conducerea de simpozioane,
simpozioane pe teme de educație, organizare
de simpozioane referitoare la educație,
organizarea de simpozioane referitoare la
instruire, realizare, coordonare și organizare
de simpozioane, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, servicii de
consultanță si informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de simpozioane,
organizarea și susținerea de târguri de educație,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, instruire, instruire pentru adulți, instruire
de personal, servicii de instruire, pregătire
și instruire, furnizarea de instruire online,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de instruire tehnică, organizare de
congrese în scop de instruire, organizare de
demonstrații în scop de instruire, acreditare
de competențe profesionale, atribuirea de
certificate de absolvire, servicii de acreditare
în educație, și anume furnizare de cursuri și
examinare, organizare de prezentări în scop
de instruire, instruire tehnică în materie de
siguranță, organizare de expoziții în scop de
instruire.

───────

(210) M 2021 08177
(151) 14/11/2021
(732) SC CULDA TRAINING

AND COACHING SRL,
STR.LUCEAFARULUI, NR.10,
AP.15, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ZOOMHR TALENT
FOR BUSINESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2021 08178
(151) 14/11/2021
(732) NATURAL EMOTIONS SRL,

STR. VIITORULUI 21, JUDETUL
ILFOV, CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(540)

my Emotions

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.11.25; 26.13.25

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

3. Produse pentru toaletă, produse de toaletă.
4. Combustibili și materiale pentru iluminat.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi.

───────


