
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
16/07/2021-18/07/2021

PUBLICATE ÎN DATA DE 23/07/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/07/2021-18/07/2021

2

Cereri Mărci publicate în 23/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05208 16/07/2021 ADDOR EVENTS SRL BARBEQ FESTIVAL

2 M 2021 05370 16/07/2021 EXFLOR RETAIL S.R.L. BIG FAMILY

3 M 2021 05372 16/07/2021 CLINICA GRIVITEI 224 SRL DANUBE MEDICAL CENTER

4 M 2021 05373 16/07/2021 SUNRISE TEX SRL M MEN'S CAVE LIFESTYLE
BOUTIQUE

5 M 2021 05374 16/07/2021 SUNRISE TEX SRL M MEN'S CAVE LIFESTYLE
BOUTIQUE

6 M 2021 05375 16/07/2021 BRAND EMOTION brandio PROFESSIONAL
BRAND RADIO

7 M 2021 05376 16/07/2021 VERTICAL CIA SRL Let's get HOMFY!

8 M 2021 05377 16/07/2021 S.C. FABRICA DE PÂINE
ȘERBAN S.R.L.

ROŞER

9 M 2021 05378 16/07/2021 CONSILIUL JUDETEAN
SUCEAVA

DRUMUL LUI ŞTEFAN

10 M 2021 05379 16/07/2021 ULTRATECH INT SRL ULTRATECH Int

11 M 2021 05380 16/07/2021 CONSILIUL JUDETEAN
SUCEAVA

AI VERDE IN BUCOVINA

12 M 2021 05381 16/07/2021 BENIAMIN KIRA BENY TRANS

13 M 2021 05382 16/07/2021 MAURER IMOBILIARE SA ACASA by MAURER
IMOBILIARE

14 M 2021 05383 16/07/2021 HYBRID SECURITY SRL HS HYBRID SECURITY

15 M 2021 05384 16/07/2021 LAVINIA MIHAELA DANDOCI MIDI

16 M 2021 05386 16/07/2021 YOUSEF AZZAM ADS LEADERS

17 M 2021 05388 16/07/2021 ATP TRUKCS AUTOMOBILE
SRL

e-UpCity

18 M 2021 05389 18/07/2021 MEDAZ LIFE CONSUM S.R.L. MedAZ

19 M 2021 05390 16/07/2021 BANCA TRANSILVANIA S.A. întreb BT

20 M 2021 05391 16/07/2021 PAN CATALAN INVEST S.R.L. CASA DEL PAN BRUTĂRIE
ARTIZANALĂ

21 M 2021 05392 16/07/2021 DONA MARKETING GRUP SRL În farmaciile DONA ZIUA
DIABETULUI este ÎN FIECARE
ZI

22 M 2021 05393 16/07/2021 SANVERO HEALTHCARE SRL Sanvero Healthcare
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 05394 17/07/2021 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL
CINEMA DE ROMANIA

24 M 2021 05395 17/07/2021 CLEVER MEDIA NETWORK
SRL

ORA DE PROFIT

25 M 2021 05396 18/07/2021 KANGOO ONLINE SHOP SRL MamiLand family and more...

26 M 2021 05397 18/07/2021 ND PHARMA SRL gamaNATURA BioCOMPLEX
Minerale si Vitamine

27 M 2021 05398 18/07/2021 ND PHARMA SRL BioBIL Plus

28 M 2021 05399 18/07/2021 ND PHARMA SRL gamaNATURA BioCARBUNE
Activ

29 M 2021 05400 18/07/2021 ND PHARMA SRL BioHEPATIC Forte

30 M 2021 05401 18/07/2021 ND PHARMA SRL LolyKid

31 M 2021 05402 18/07/2021 BIOTUR EXIM SRL BIOTOTAL 10 EC

32 M 2021 05403 18/07/2021 BIOTUR EXIM SRL BIOSECT 25 EC
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(210) M 2021 05208
(151) 16/07/2021
(732) ADDOR EVENTS SRL, SOS.

BERCENI 96, BL B, ET 2, AP 07,
SECTOR 4, BUCURESTI, 7000,
ROMANIA

(540)
BARBEQ FESTIVAL

(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.

───────

(210) M 2021 05370
(151) 16/07/2021
(732) EXFLOR RETAIL S.R.L.,

STR. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU NR.15, JUD DOLJ,
CAIOVA , DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCUREŞTI ,
011146, ROMANIA

(540)

BIG FAMILY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 26.01.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu(RAL
2004), albastru(RAL 5002), negru(RAL
9005)

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line în legătură cu produse alimentare,
băuturi alcoolice și nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu geluri de duș, săpunuri,
șampon de par, deodorante si antiperspirante,
loțiuni si creme de corp, creme de față,
tampoane si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu măști pentru ten si gomaje,
produse demachiere si curățare, șervetele si
dischete demachiante, tratamente si seruri
pentru ten, uleiuri cosmetice, spuma si gel
de ras, after shave, aparate de ras clasice,
accesorii aparate de ras clasice, spumă
si săruri de baie, tratamente îngrijire corp,
ceară, benzi si creme depilatoare, accesorii
depilare, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătura cu plasturi, bureți de
baie, tratamente si mască de par, accesorii tuns
si vopsit, vopsea de par si oxidant, fixativ si
spuma de par, perii de par si piepteni, balsam
de par, ceară de par si gel, foarfece de tuns,
produse îngrijire barbă și mustața, lubrifianți,
geluri si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulți, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri in legătură cu produse
autobronzante, produse cu protecție solară,
produse după plaja, pastă de dinți, produse
pentru îngrijirea dinților, ață dentară, periuțe
electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
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proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe, detergent de
rufe, balsam de rufe, soluții anticalcar, soluții
curățat pete, soluții întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscătoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curățare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătură cu produse de
curățare pentru bucătărie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, soluții suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, soluții desfundat țevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legătură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de îngrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureți
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică
folosința, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și om-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole
de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de

lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare tip
sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare de
sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu recipiente
pentru băuturi, de purtat la piept, paie pentru
băut, căni, toarte pentru căni, găletușe pentru
cuburi de gheață, zaharnițe, ceainice pentru
ceai, oale, platouri, poșuri pentru cremele folosite
pentru decorare, uleiuri și grăsimi tehnice,
vaseline, lumânări, becuri, brichete, cărbune
fosil, articole de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu alimente
pentru copii, produse alimentare, mâncăruri gata
preparate, condimente și sosuri, produse de
patiserie, hrana și accesoriile pentru animale,
cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri
congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,
paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non
alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
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din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarket-
uri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri si on-line in legătură cu produse agricole,
horticole și silvicole, animale vii, alimente și
accesorii pentru animale domestice, hrană și
accesorii pentru animale de companie, accesorii
pentru fumători, produse din tutun, stimulente
legale, servicii de vânzare de produse cu logo
imprimat si anume pungi și articole pentru
ambalat și depozitat din hârtie și carton,
sacoșe din material textil, pungi și articole
pentru ambalat și depozitat din material plastic,
umbrele, brelocuri, brichete, suporturi pentru
pahare din hârtie și material plastic, căni și
pahare din hârtie, sticlă și material plastic,
articole pentru acoperirea capului, tricouri,
toate acestea ca element publicitar-decorativ,
publicitate, servicii de promovare, distribuire de
materiale publicitare şi promoţionale, servicii
de prezentare de produse, marketing direct,
date referitoare la afaceri, marketing, distribuire
de eșantioane, organizarea și gestionarea
programelor promoționale și motivaționale,
stocarea și recuperarea de informații în domeniul
vânzării cu amănuntul și cu ridicata, aranjarea
produselor și aranjarea produselor pe raft,
controlul stocului de produse destinate vânzării,
controlul stocurilor cu ajutorul bazelor de date,
servicii de inventariere a stocurilor, creare de
ambalaje comerciale (publicitate și promovare),
servicii de administrare a afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, consultanță în domeniul
administrării, inclusiv în domeniul soluțiilor
privind francizele.

───────

(210) M 2021 05372
(151) 16/07/2021
(732) CLINICA GRIVITEI 224 SRL,

CALEA CALARASILOR NR.
51, BL. 104, SC 2, ET.3, AP.34,
JUD. BRĂILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)
DANUBE MEDICAL CENTER

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2021 05373
(151) 16/07/2021
(732) SUNRISE TEX SRL, ŞOS.

BERCENI NR. 20, BL. 5, SC. 1, ET.
8, AP. 33, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

M MEN'S CAVE
LIFESTYLE BOUTIQUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

25.  Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2021 05374
(151) 16/07/2021
(732) SUNRISE TEX SRL, ŞOS.

BERCENI NR. 20, BL. 5, SC. 1, ET.
8, AP. 33, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

M MEN'S CAVE
LIFESTYLE BOUTIQUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 05375
(151) 16/07/2021
(732) BRAND EMOTION, STRADA

ZAGAZULUI, NR. 21-25, BIROUL
DE LA E1-01 PANA LA E1-07
SI E1-09, ETAJ 1,SECTOR 1,
BCUREŞTI, 014261, ROMANIA

(540)

brandio PROFESSIONAL
BRAND RADIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:

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,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, mecanisme pentru aparate cu preplată,
calculatoare și dispozitive periferice de calculator
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
38. Servicii de telecomunicații

───────

(210) M 2021 05376
(151) 16/07/2021
(732) VERTICAL CIA SRL, BD. IULIU

(540)
Let's get HOMFY!

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

7. Pompe, compresoare(maşini), suflante.
9. Dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate pentru încălzire
și uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient), filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, țevi, tuburi
și furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, nemetalice
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative

MANIU, NR. 109A, BL. E1, SC.1,
AP. 2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061096, ROMANIA

───────
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(210) M 2021 05377
(151) 16/07/2021
(732) S.C. FABRICA DE PÂINE ȘERBAN

S.R.L., PRINCIPALĂ, NR. 204,
FILIPEȘTI, SEDIUL GRUP
ȘERBAN,JUDEŢUL BACĂU ,
BOGDĂNEŞTI , 607071, BACĂU,
ROMANIA

(540)

ROŞER
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 05.03.13; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben(Pantone

YELLOW 60), negru (Pantone BLACK
20, Pantone BLACK 100)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 05378
(151) 16/07/2021
(732) CONSILIUL JUDETEAN

SUCEAVA, STR. ŞTEFAN CEL
MARE NR. 36, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, 720026, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

DRUMUL LUI ŞTEFAN
(591) Culori revendicate:galben, bej, roşu,

maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2021 05379
(151) 16/07/2021
(732) ULTRATECH INT SRL, STR.

TULCEA NR. 13, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400594, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ULTRATECH Int

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electronice de uz industrial.
37. Servicii de reparații de aparate electronice,
servicii de reparații pentru echipamente
comerciale electronice.

───────

(210) M 2021 05380
(151) 16/07/2021
(732) CONSILIUL JUDETEAN

SUCEAVA, STR. ŞTEFAN CEL
MARE NR. 36, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, 720026, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

AI VERDE IN BUCOVINA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.01

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2021 05381
(151) 16/07/2021
(732) BENIAMIN KIRA, STR. PARIS, NR.

13, AP. 4, JUDETUL SATU MARE,
MUN. SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)
BENY TRANS

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

19. Materiale de construcție din beton,
prefabricate din beton, construcții prefabricate
nemetalice, secțiuni prefabricate de construcții
nemetalice, elemente prefabricate de constructii,
din beton, unități modulare (nemetalice) pentru
construcția de clădiri prefabricate, beton,
beton armat, mortar, dale din beton, beton
industrial folosit la lucrările de construcții civile,
inele si tuburi rigide nemetalice (construcții),
placi din beton, placi pentru pavaj, dale,
nemetalice, rigole (nemetalice), cămine de
vizitare (nemetalice), instalații si conducte pentru
canalizare nemetalice, dispozitive de colectare
a apei pluviale și menajere si capace pentru
acestea (nemetalice), materiale de încadrare
(nemetalice) pentru cabluri subterane, panouri
de protecție împotriva focului (nemetalice) pentru
cabluri electrice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, managementul
afacerilor în sectorul transport şi livrări, servicii
de prelucrare de date în domeniul transporturilor,
consultanţă în afaceri, în domeniul transportului
şi al livrărilor, publicitate si publicitate online,
publicitate în sectorul transport și livrare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, distribuţie de reclame, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, servicii de
informaţii comerciale, organizare, coordonare
si planificare targuri si expozitii cu caracter
publicitar si comercial.
37. Construcții, reparatii, intretinere, renovare,
restaurare, demolare de clădiri, construcții
civile, construcții de infrastructură, marcaje
si constructii rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, edificare construcții prefabricate,

reparații în construcții, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, servicii
de izolare împotriva umidității, armături din
mortar pentru fundații, montare de plăci pentru
pardoseli, montare de dale, cărămizi sau
blocuri, rerostuirea zidăriei, construcție de
ziduri, amenajare teritorială pentru construcții,
aplicare de căptușeli impermeabile, aplicarea
de căptușeli pentru repararea suprafețelor
clădirilor, concasarea betonului, consolidare
de clădiri si drumuri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin turnarea si fasonarea
betonului, construire de fundații pentru clădiri,
construirea de structuri de beton armat cu
ajutorul cofrajelor glisante și ascendente,
etanșarea betonului, furnizare de informații
privind construirea, reconstruirea sau renovarea
clădirilor, închiriere de echipamente de șantier,
instalare de materiale si sisteme izolatoare,
montare, intreținere și reparații de pardoseli,
întreținerea și repararea jgheaburilor pentru
colectarea apei pluviale, montare de clădiri
și structuri prefabricate, pavare și pardosire,
stratificarea betonului, terasamente.
39. Transport și livrare de bunuri, ambalarea
şi depozitarea mărfurilor, transport terestru,
transportul pasagerilor si transport de marfuri,
organizarea transportului, informaţii în domeniul
transportului, servicii de transport de pasageri,
închirieri de vehicule pentru transport,
depozitare de marfă după transport, consultanţă
profesională privind transportul, ambalare de
articole pentru transport, servicii de mutare
industriale, servicii de agenţie de transport
pentru organizarea transportului de bunuri,
închiriere de mijloace de transport rutier,
colectare, transport şi livrare de produse,
servicii de curierat pentru transportul de marfă,
servicii de logistică în sectorul transporturilor,
remorcarea și transportul mașinilor.
41. Activități sportive și culturale, servicii
educative, de divertisment și sportive, organizare
de evenimente, competiții și turnee sportive cu
scop cultural, educațional și de divertisment,
organizare de seminarii, conferinte, petreceri,
spectacole, gale, festivaluri, cursuri cu scop
cultural, educațional și de divertisment.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/07/2021-18/07/2021

(210) M 2021 05382
(151) 16/07/2021
(732) MAURER IMOBILIARE SA, STR.

ALBATROSULUI NR.11, AP.23,
CAMERA 3, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR. 9 MAI, NR.4, SC.D, AP.3,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ACASA by MAURER
IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, asfaltare, zidire, supravegherea
construcţiei de clădiri, etanşarea clădirilor -
impermeabilizare (clădire), izolarea clădirilor,
instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
curăţarea clădirilor (interior), curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor, instalare
de utilități pe șantiere de construcții, servicii
de electricieni, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului - tapetare,
tencuire, lucrari de instalaţie de apă şi canal,
pavarea drumurilor, servicii pentru acoperişuri.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri de
amuzament, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, efectuarea antrenamentelor de

fitness, închirierea echipamentului pentru jocuri,
efectuarea de excursii cu ghid, efectuarea
de excursii de căţărare cu ghid, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de bibliotecă mobilă, furnizarea de facilităţi
pentru muzee (prezentări, expoziţii), şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, educaţie religioasă,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), publicarea cărţilor, furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare - servicii educaţionale - servicii de
instruire, închirierea terenurilor de tenis, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire)

───────
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(210) M 2021 05383
(151) 16/07/2021
(732) HYBRID SECURITY SRL,

BULEVARDUL ALEXANDRU
OBREGIA NR. 40, BL. R8, SC.
2, ET. 10, AP. 85, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HS HYBRID SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05

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

45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
servicii de securitate fizică, servicii de securitate
pentru clădiri, consultanță în materie de
securitate, marcaj de securitate pentru bunuri,
controlul de securitate al bagajelor, marcaj
de securitate a documentelor, închiriere de
aparatură de securitate, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, consultanță în
materie de securitate fizică, consultanță în
materie de securitate radiologică, servicii de
control de pașapoarte (securitate), servicii
prestate de gardă de securitate, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
inspectarea uzinelor în scopuri de securitate,
consultanță în materie de securitate în muncă,
închiriere de aparate de supraveghere de
securitate, evaluare a riscurilor în materie
de securitate, servicii de siguranță, salvare,
securitate și control, servicii de inspecții de
securitate pentru terți, servicii de monitorizare
electronică în scopuri de securitate, servicii de
securitate pentru protecția fizică a persoanelor,
servicii prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale, servicii de control
de securitate al bagajelor la aeroport, marcarea

câinilor în vederea identificării acestora, în
scopuri de securitate, servicii de securitate
pe bază de microcipuri pentru animale de
companie, furnizare de informații despre servicii
prestate de un agent de securitate, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, servicii de
consultanță în domeniul nevoilor de securitate
ale întreprinderilor comerciale și industriale,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
control de securitate pentru persoane și bagaje
în aeroporturi, servicii de control de securitate
al bagajelor în aeroporturi, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 05384
(151) 16/07/2021
(732) LAVINIA MIHAELA DANDOCI,

STR. IUGOSLAVIEI NR. 48,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

MIDI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02; 02.07.02

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

41. Servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness),
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
sportive, servicii de fitness, activități sportive și
fitness, coordonarea antrenamentelor de fitness,
pregătire în domeniul fitness-ului (instruire),
servicii ale cluburilor de fitness, consultanță în
materie de fitness, administrare de centre de
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fitness, servicii oferite de centrele de fitness,
furnizarea de servicii educaționale referitoare la
fitness, servicii de pregătire pentru menținerea
condiției fizice (fitness), servicii de consiliere
pentru menținerea condiției fizice (fitness),
furnizare de informații cu privire la domeniul
fitness-ului prin intermediul unui portal online.

───────

(210) M 2021 05386
(151) 16/07/2021
(732) YOUSEF AZZAM, CALEA

MOȘILOR NR. 209, BL. 17,
SC.2, ET. 4, AP. 46, SECTOR 2,
BUCURESTI , ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)

ADS LEADERS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25

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

35. Administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare în materie de evaluare
a afacerilor, administrare interimară de afaceri,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
în sistem de franciză, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, agenții de publicitate,
analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață, analiza evaluării privind
managementul afacerilor, analiza în domeniul
marketingului, analiza reacției la publicitate
și cercetare de piață, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, analiza
sistemelor de management al afacerilor, analiza
statisticilor de afaceri, analiza tendințelor
de marketing, analize publicitare, asistență

comercială în managementul afacerilor,
asistență comercială privind sistemul de
franciză, asistență, consiliere și consultanță
privind analiza comercială, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistență în managementul
și exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în marketing, asistență pentru întreprinderi în
materie de administrare a afacerii, asistență
privind managementul afacerilor, campanii de
marketing, cercetare de informații de afaceri,
cercetare de piață pentru publicitate, cercetare
în domeniul afacerilor și cercetare de piață,
cercetare în domeniul publicității, cercetare
și analiză de piață, cercetare și studii în
domeniul afacerilor, cercetarea de piață și
studii de marketing, consiliere în domeniul
managementului afacerilor, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, consultanță în afaceri, consultanță
în afaceri privind marketingul strategic,
consultanță în afaceri privind publicitatea,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, consultanță în
domeniul strategiilor de afaceri, consultanță
în managementul și organizarea afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
consultanță în management, consultanță
în marketing, consultanță în materie de
marketing direct, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
în publicitate și marketing, consultanță
pentru afaceri privind publicitatea, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță
privind managementul afacerilor, inclusiv
prin internet, consultanță privind marketingul,
consultanță privind organizarea și funcționarea
afacerilor, consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță privind organizarea de
campanii promoționaie în afaceri, consultanță
privind prelucrarea datelor, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea, consultanță profesională
cu privire la administrarea afacerilor,
consultanță profesională privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în marketing,
consultanță referitoare la managementul
afacerilor, consultanță referitoare la servicii de
publicitate și promovare, consultanță și informații
privind managementul afacerilor comerciale,
creare de texte publicitare și în scop promotional,
dezvoltare de campanii promotionale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare de
concepte pentru economia afacerilor, dezvoltare
de concepții de publicitate, dezvoltare de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/07/2021-18/07/2021

planuri de marketing, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, difuzare de materiale
publicitare și promotionale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promotionale, efectuarea studiilor de marketing,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, furnizare de asistență pentru
înființarea unei afaceri în sistem de firanciză,
furnizare de informații computerizate privind
managementul afacerilor, furnizare de informații
de afaceri, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de informații privind
publicitatea, furnizare de informații publicitare,
furnizare de informații privind afacerile, furnizare
de informații privind marketingul, furnizare
de modele în scopuri publicitare, furnizare
de servicii de consiliere privind marketingul,
furnizare de servicii publicitare, furnizare de
servicii publicitare computerizate, furnizare și
închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, furnizare de spațiu publicitar într-
o rețea informatică globală, închiriere de
orice tip de materiale publicitare sau de
prezentare comercială, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de panouri
de afișare [panouri publicitare], închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de spații
publicitare, închiriere de spatii, timp și materiale
publicitare, închiriere de spațiu publicitar pe
internet, închiriere de spațiu publicitar pe
site-uri web, îndrumări în organizarea și
conducerea afacerilor, informații de marketing,
informații pentru afaceri, furnizare de informații
sau solicitări de informații în domeniul
afacerilor și al marketingului, intermediere de
contracte de publicitate pentru alte persoane,
intermediere publicitară, întocmire de rapoarte
de marketing, investigații privind strategia de
marketing, management în procesele de afaceri,
managementul computerizat al afacerii [pentru
terți], managementul și administrarea afacerilor,
marketing promotional, marketing pe internet,
marketing direct, marketing digital, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare și coordonare de prezentări si
demonstrații în scopuri publicitare, planificare
de strategii de marketing, prelucrare de date,
sistematizare și management, previzionare de
marketing, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale și texte publicitare,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă,

servicii de agenție de marketing, servicii de
agenție de publicitate, servicii de analiză în
managementul afacerilor, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de cercetare
cu privire la publicitate și marketing, servicii
de consiliere în domeniul managementului
privind frandzele, servicii de consiliere privind
marketingul, servicii de consultanță în domeniul
marketingului pe internet, servicii de consultanță
în domeniul marketingului afiliat, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, servicii de consultanță în domeniul
elaborării de concepte publicitare, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor,
servicii de corelare a rețelelor de publicitate
online pentru conectarea persoanelor din
publicitate la site-uri web, servicii de informații
privind publicitatea, servicii de informații
statistice în afaceri, servicii de marketing, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon [nu
pentru vânzări], servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
promotional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de planificare pentru studii de marketing,
servicii de promovare și publicitate, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate și marketing, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de telemarketing, servicii
publicitare și de promovare, studii de marketing.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, administrarea serviciilor educaționale,
asistență profesională individualizată (coaching),
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul afacerilor, ateliere de formare,
ateliere organizate în scopuri educative,
certificare de competențe profesionale, coaching
pentru afaceri (instruire), coaching personal
(formare), consiliere și coaching cu privire la
managementul afacerilor, coordonare de ateliere
educative în domeniul afacerilor, coordonare de
conferințe de afaceri, coordonare de cursuri cu
privire la administrarea afacerilor, coordonare
de cursuri de instruire, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, cursuri de instruire în
planificarea strategică în domeniul publicității,
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promovării, marketingului și managementului,
editare de cărți și recenzii, editare de
publicații, editare de texte scrise altele decât
cele publicitare, servicii de editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte altele
decât cele publicitare, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile de management,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la seminare de management, elaborarea de
materiale didactice distribuite la prelegerile în
domeniul managementului, formare în afaceri,
formare în domeniul managementului, formare
în domeniul publicității, furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de cursuri de
instruire, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul managementului general, furnizare de
cursuri de instruire online, furnizare de informații
despre formarea continuă pe internet, furnizare
de publicații electronice, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații on-line, furnizarea de tutoriale online,
îndrumare, instruire computerizată, instruire
în abilități în afaceri, instruire în domeniul
administrării afacerilor, organizare de ateliere
profesionale și cursuri de pregătire profesională,
organizare de ateliere și seminare, organizare
de conferințe în domeniul afacerilor si publicității,
organizare de seminarii în domeniul afacerilor,
organizare și coordonare de conferințe cu
caracter comercial și de afaceri, organizare
și coordonare de demonstrații în scopuri de
instruire, organizarea de congrese în scopuri
de afaceri, organizarea și conducerea de
simpozioane, organizarea și conducerea de
workshop-uri, organizarea și conducerea de
colocvii, organizarea și conducerea de conferințe
și seminarii, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, pregătire
profesională în domeniul afacerilor, publicare
de manuale de instruire, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, publicare
de ziare, periodice, cataloage și broșuri,
publicare electronică on-line de periodice și cărți,
publicare multimedia, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare și editare de
materiale tipărite, publicarea de manuale de
lucru pentru administrarea afacerilor, publicarea
de materiale multimedia online, organizarea
și susținerea de seminare, servicii ale unei
academii de formare, servicii de consultanță
cu privire la pregătirea în domeniul afacerilor,
servicii de consultanță în domeniul educației
antreprenoriale, servicii de consultanță privind
educația și pregătirea profesională a managerilor

și a personalului, servicii de consultanță
pentru pregătire profesională în domeniul
managementului, servicii de instruire în domeniul
managementului afacerilor, servicii de instruire
în domeniul consultanței în management, servicii
de instruire în domeniul afacerilor, servicii de
instruire în materie de marketing în comerțul
cu amănuntul, servicii de instruire și formare,
servicii de pregătire în domeniul afacerilor,
servicii de pregătire în domeniul managementul
proiectelor, servicii de pregătire sau educare
în domeniul coaching pentru management,
servicii de prelegeri referitoare la competențe
manageriale, servicii de prelegeri referitoare la
competențe în domeniul marketingului, servicii
de prelegeri referitoare la competențe în
domeniul vânzărilor, servicii educaționale cu
privire la pregătirea în domeniul afacerilor,
servicii educaționale și de instruire cu privire
la managementul afacerilor, servicii educative
informatizate în domeniul managementului
afacerilor, servicii educative online prin baze
de date informatice, internet sau extranet,
servicii educative pentru adulți în domeniul
managementului.

───────

(210) M 2021 05388
(151) 16/07/2021
(732) ATP TRUKCS AUTOMOBILE

SRL, STR. BUCUREȘTI NR. 65,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430012, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

e-UpCity

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
10261 C), gri (Pantone Cool Grey 11 C)

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

12. Autobuze, autocare, vehicule electrice,
caroserii de vehicule.

───────
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(210) M 2021 05389
(151) 18/07/2021
(732) MEDAZ LIFE CONSUM S.R.L.,

STRADA TRAPEZULUI NR. 2, BL.
M6, SC. E, ET. 7, AP. 205, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MedAZ

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 02.09.10; 05.03.13; 01.15.17;
19.13.03; 19.13.22; 19.13.25; 18.01.23;
05.01.16; 27.05.01; 27.05.17; 26.13.25;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
158C), verde (Pantone 7489C)

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

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

───────

(210) M 2021 05390
(151) 16/07/2021
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIȚIU NR. 8,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA,
BD. OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BLOC M106, SC. 4, ETAJ 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

întreb BT

(531) Clasificare Viena:
26.11.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23;
29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roșu, negru

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

36. Servicii bancare, servicii bancare online,
servicii bancare online (home banking),
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii bancare de
economisire, emiterea cardurilor de debit și de
credit, servicii de finanțare, analiză financiară,
consultanţă financiară, furnizarea de informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăţilor efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanţii pentru
cauţiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
servicii oferite de birou de credite, finanțarea
contractelor în rate, finanțarea contractelor
de achiziții în rate, leasing imobiliar, banking
pentru ipoteci, împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de garanții, servicii
de consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, consultanță pentru asigurări,
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asigurări financiare, management financiar,
colectarea chiriilor, investiții de capital, investiții
de fonduri, factoring, sponsorizare financiară,
strângere de fonduri caritabile, servicii de plată
a pensiilor, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, evaluări imobiliare,
evaluarea costurilor de reparaţie (evaluare
financiară), funcţii de administrator fiduciar/
custode, evaluare financiară.
41. Educație, educație financiara, instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea concertelor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor,
organizarea și susținerea seminariilor,
organizarea și susținerea simpozioanelor,
organizarea de competiții (educație sau
amuzament), organizarea competițiilor sportive,
informații referitoare la educație, servicii
educaționale, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, organizarea expozițiilor pentru scopuri
culturale sau educaționale, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, servicii ale cluburilor de sănătate,
servicii de instruire, organizarea de campanii
educaționale, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii
despre divertisment, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de împrumut ale bibliotecii, servicii de
bibliotecă mobilă, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, furnizarea
facilităţilor de recreere, informaţii despre
posibilităţile de recreere, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
transfer de know-how (instruire), furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire.

───────

(210) M 2021 05391
(151) 16/07/2021
(732) PAN CATALAN INVEST S.R.L.,

STRADA GRĂDINARILOR NR.
2-4, PARTER, SCARA A, AP. 2,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031512,
ROMANIA

(540)

CASA DEL PAN
BRUTĂRIE ARTIZANALĂ

(531) Clasificare Viena:
01.15.11; 08.01.01; 11.01.22; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 1675
C), alb

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

30. Pâine, pâine proaspătă, pâine crocantă,
pâine integrală, pâine multicereale, pâine pita,
pâine daneză, pâine nefermentată, biscuiți din
pâine, pâine la aburi, pâine indiană, pâine nan
(indiană), pâine cu usturoi, pâine de secară,
pâine fără gluten, pâine făcută cu drojdie,
cozonaci, cornuri, panettone (cozonac italian),
specialități de patiserie.

───────
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(210) M 2021 05392
(151) 16/07/2021
(732) DONA MARKETING GRUP

SRL, STR. PRECIZIEI NR. 20,
CAMERA 1, ETAJ 2, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

În farmaciile DONA
ZIUA DIABETULUI
este ÎN FIECARE ZI

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.05; 26.02.07; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, roșu, alb

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
de preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
angro pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, servicii de consiliere
privind produsele farmaceutice, consultanță și
servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultanță și servicii de informații
oferite pe internet, referitoare la produse
farmaceutice, furnizare de informații prin internet
în domeniul diabetului.

───────

(210) M 2021 05393
(151) 16/07/2021
(732) SANVERO HEALTHCARE SRL,

STR. PRECIZIEI NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sanvero Healthcare

(531) Clasificare Viena:
24.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, 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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 05394
(151) 17/07/2021
(732) CLEVER BUSINESS

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

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

(540)
CINEMA DE ROMANIA

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri), publicații periodice tipărite
în domeniul filmelor.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de

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

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

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

producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, prezentare de filme, distribuție
de filme, divertisment prin filme, proiecții de
filme cinematografice, pregătirea subtitrărilor
pentru filme, proiecție de filme video, dublare
de filme, proiecții de filme cinematografice,
prezentare de filme cinematografice, furnizare
de filme nedescărcabile, producție de filme
video preînregistrate, producție de filme pentru
televiziune, servicii pentru difuzarea de filme
cinematografice, producție de efecte speciale
pentru filme, servicii pentru producția de filme
cinematografice, creare de formate pentru filme,
producție de spectacole și filme, producție de
filme în studiouri, furnizare de informații despre
filme, închiriere de filme pe dvd, producție de
filme cinematografice de animație, prezentări de
filme în scopuri educative, producție de melodii
pentru filmele cinematografice, prezentări de
coloane sonore pentru filme video, servicii de
înregistrări în studio pentru filme, producție
de filme de televiziune și cinematografice,
servicii informative cu privire la filme video,
producție de filme în scopuri de divertisment,
închirieri de filme cinematografice și înregistrări
sonore, servicii de informații despre programul
filmelor, producții de film, altele decât filmele
publicitare, servicii de studio pentru înregistrarea
filmelor cinematografice, închiriere de decoruri
pentru televiziune și filme cinematografice,
închiriere de filme preînregistrate sub formă
de discuri, servicii de divertisment sub formă
de filme cinematografice, servicii în producția
de filme cinematografice și telefilme, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
filme, furnizare de filme, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
producție de filme pe bandă video și pe dvd-
uri, servicii de înregistrări audio, de filme, video
și de televiziune, servicii de animație și efecte
speciale pentru filme și video, furnizare de
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servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii
de editare în procesul de post-producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor, servicii
educative în arta cinematografiei, adaptări
și montaje cinematografice, montaj de filme
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul reprezentațiilor cinematografice, pregătire
de programe de știri pentru cinema,
planificarea proiecțiilor cinematografice, servicii
de divertisment cinematografic, consultanță
privind producțiile cinematografice și muzicale.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse

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

───────

(210) M 2021 05395
(151) 17/07/2021
(732) CLEVER MEDIA NETWORK SRL,

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

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

(540)
ORA DE PROFIT

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine

informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
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realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane

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

tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/07/2021-18/07/2021

radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio

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

calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 05396
(151) 18/07/2021
(732) KANGOO ONLINE SHOP SRL,

STR. DEZROBIRII NR. 18-38, BL.
33, SC. 4, AP. 156, CAMERA 3,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060987,
ROMANIA

(540)

MamiLand family and more...
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(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.11.12; 26.11.13; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #ff5656),
negru (HEX #2f3232)

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 05397
(151) 18/07/2021
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI 197, JUD. BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
gamaNATURA BioCOMPLEX

Minerale si Vitamine
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 05398
(151) 18/07/2021
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI 197, JUD. BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
BioBIL Plus

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

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

───────

(210) M 2021 05399
(151) 18/07/2021
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI 197, JUD. BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
gamaNATURA

BioCARBUNE Activ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 05400
(151) 18/07/2021
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI 197, JUD. BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
BioHEPATIC Forte

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

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

───────

(210) M 2021 05401
(151) 18/07/2021
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI 197, JUD. BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
LolyKid

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,

alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 05402
(151) 18/07/2021
(732) BIOTUR EXIM SRL, STR.

GENERAL PRAPORGESCU
48, JUD. TELEORMAN, TURNU
MAGURELE, TELEORMAN,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
BIOTOTAL 10 EC

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

5. Dezinfectante, fungicide, ierbicide.
───────

(210) M 2021 05403
(151) 18/07/2021
(732) BIOTUR EXIM SRL, STR.

GENERAL PRAPORGESCU
48, JUD. TELEORMAN, TURNU
MAGURELE, TELEORMAN,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
BIOSECT 25 EC

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

5. Dezinfectante, fungicide, ierbicide.
───────


