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Cereri Mărci publicate în 23/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 08970 16/12/2021 GLAMOUR DESIGN PROIECT
SRL

DISENO

3 M 2021 08971 16/12/2021 GLAMOUR DESIGN PROIECT
SRL

diseno CERAMICS & SANITARY

4 M 2021 08972 16/12/2021 YANIDA COM SRL DEPOZITUL MAX YANIDA COM

5 M 2021 08973 16/12/2021 SC ALPASO INVEST SRL KOSMOS KIDS

6 M 2021 08974 16/12/2021 RED DRINKS SRL NIKKI EVENTS

7 M 2021 08975 16/12/2021 BECIUL DOMNESC GRUP S.A. S Simţuri

8 M 2021 08976 16/12/2021 MEDICAST EUROPE 3D SRL MEDICAST3D EASY LIFE

9 M 2021 08977 16/12/2021 NICOLETA TEMELIE Harta Stelelor

10 M 2021 08978 16/12/2021 RAZVAN-PANDELE ALEXE IN ORICE CAZ, DE PARTEA TA

11 M 2021 08979 16/12/2021 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
GLADIATORII BUCUREŞTI

GLADIATOR

12 M 2021 08980 16/12/2021 SISSEL INTERNATIONAL
GMBH

SPINEFITTER

13 M 2021 08982 16/12/2021 SMART HEALTH SOLUTIONS
SRL

JAD WELLNESS

14 M 2021 08983 16/12/2021 MINET CONF SRL SOMNEXPERT
SUPRAPONDERAL

15 M 2021 08984 16/12/2021 SPIDERLINKED SRL rentinsider

16 M 2021 08985 16/12/2021 BEST IN TOWN DESIGN SRL BIT BEST IN TOWN DESIGN
CUSTOMIZE PERSONALITIES

17 M 2021 08986 16/12/2021 ASOCIAȚIA POSTULUI
TERAPEUTIC

ASOCIAȚIA POSTULUI
TERAPEUTIC

18 M 2021 08987 16/12/2021 SIMONA OPREA KOOA

19 M 2021 08988 16/12/2021 ASOCIAȚIA POSTULUI
TERAPEUTIC

TABĂRA DE POST

20 M 2021 08989 16/12/2021 S.C. AERA AIR QUALITY
GROUP S.R.L.

AERA AIR QUALITY GROUP

21 M 2021 08990 16/12/2021 CLEVER BUSINESS
TRASILVANIA S.R.L.

Pici la detector

22 M 2021 08991 16/12/2021 CHINGI EXPERT S.R.L. CHINGI EXPERT

23 M 2021 08992 16/12/2021 DARCHI CONSULTING SRL d DARCHI dar chihlimbar

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 08947 15/12/2021 SIMONA OPREA KUNNA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 08993 16/12/2021 CLEVER BUSINESS

TRASILVANIA S.R.L.
Spune Da cu Prima TV

25 M 2021 08994 16/12/2021 S.C. CIEL ROMANIA S.R.L. NextUp

26 M 2021 08995 16/12/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

PALL MALL SHINE

27 M 2021 08996 16/12/2021 SPIDERLINKED SRL

28 M 2021 08997 16/12/2021 PANFIL CONSULT SRL BREWZEUS

29 M 2021 08998 16/12/2021 DAN-ALEXANDRU SURDUCAN TOUR SYLVANIA

30 M 2021 08999 16/12/2021 IULIUS MANAGEMENT
CENTER S.R.L.

TOMORROW IS INFINITE

31 M 2021 09000 16/12/2021 URSUS BREWERIES S.A. URSUS GRANAR

32 M 2021 09001 16/12/2021 URSUS BREWERIES S.A. URSUS AMBER REGAL
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CLUCERULUI, NR 54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011367, ROMANIA

(540)
KUNNA

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, articole
pentru acoperirea capului, articole de
încălțăminte.
26. Articole de păr (decorativ, fixare și protetice).
35. Servicii de comert, online, cu ridicata, servicii
de magazin, cu amănuntul, promovare servicii
online, publicitate.
42. Design de modele, servicii de design
vestimentar, furnizare de informații despre
servicii de design vestimentar, servicii de
consultanță în design vestimentar

───────

(210) M 2021 08970
(151) 16/12/2021
(732) GLAMOUR DESIGN PROIECT

SRL, STR.EROU IANCU NICOLAE,
NR.69-71, CAM.5, ETAJ 2,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
DISENO

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

11. Instalații sanitare pentru alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, instalații
sanitare, instalații sanitare electrice, vane
(instalații sanitare), instalații sanitare de baie,
robinete pentru instalații sanitare, aparate
și instalații sanitare, valve (accesorii pentru
instalații sanitare), pisoare (componente ale
instalațiilor sanitare), accesorii pentru instalații
sanitare de apă, instalații sanitare și de baie
și accesorii pentru instalații, țevi de scurgere

pentru instalații sanitare, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, supape
(robinete), componente ale instalațiilor sanitare,
accesorii pentru pulverizatoare (componente de
instalații sanitare), mânere pentru rezervoare
(piese pentru instalații sanitare), chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
pulverizator pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), vane (instalații sanitare)
folosite în centre spitalicești, țevi ondulate
metalice (piese de instalații sanitare), filtre
pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), aeratoare pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), instalații
de baie folosite în scopuri sanitare, vase
pentru spălare (componente ale instalațiilor
sanitare), manșoane sub formă de componente
ale instalațiilor sanitare, supape (robinete), care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
supape sub formă de componente ale instalațiilor
sanitare, sterilizatoare cu abur pentru pardoseli,
instalații sanitare portabile, instalații sanitare
pentru closete, conducte pentru instalații
sanitare, camere curate (instalații sanitare),
piese din fontă pentru conducte (componente
de instalații sanitare), closete portabile pentru
activități în aer liber (instalații sanitare), coturi
curbate din plastic pentru țevi (componente
de instalații sanitare), robinete de apă sub
formă de părți de instalații sanitare, benzi
flexibile pentru protecția tuburilor metalice (părți
de instalații sanitare), ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
supape de control pentru căzi de baie (accesorii
pentru instalații sanitare), supape de control de
nivel, care constituie componente ale instalațiilor
sanitare, instalații de baie, chiuvete pentru baie,
chiuvete de baie, robinete pentru baie, paravane
pentru baie, panouri pentru baie, cabine de
baie, căzi de baie, dușuri (instalații de baie),
duze pentru instalații de baie, chiuvete cu picior
pentru baie, piedestaluri pentru chiuvete pentru
baie, jeturi pentru cadă de baie, duze pentru
căzi de baie, garnituri de căzi de baie, garnituri
pentru căzi de baie, instalații de baie cu duș,
generatoare de microbule pentru baie, robinete
simple pentru chiuvete de baie, metal paravane
de baie pentru dușuri, armături de baie pentru
controlul apei, aparate electrice pentru baie
de picioare, robineți pentru baie, montați în
perete, dispozitive de preaplin pentru căzi de
baie, instalații de baie pentru alimentarea cu
apă, țevi de scurgere pentru căzi de baie,
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete
de baie, pulverizatoare cu acționare manuală
folosite la robinetele de baie, seturi de baie cu

(210) M 2021 08947
(151) 15/12/2021
(732) SIMONA OPREA, STR.
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chiuvetă și mască cu sertare, căzi de baie cu
aparate incorporate pentru facilitarea ieșirii din
cadă, aparate electrice de purificare a apei de
baie de uz menajer, țevi flexibile ca părți ale
instalațiilor de apă și canalizare pentru baie,
căzi de baie cu aparate incorporate cu rolul
de a facilita accesul în cadă, căzi de baie cu
înălțime variabilă pentru a fi utilizate de persoane
cu handicap fizic, capace de wc pentru copii,
capace pentru vase de toaletă, capace sanitare
pentru vasul de toaletă, spoturi pentru mobilier,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, bazine de
toaletă, rezervoare pentru toaletă, rezervoare
de toaletă, scaune de toaletă, piedestale pentru
vase de toaletă, flotoare pentru vasele de
toaletă, vase de toaletă pentru copii, mânere
pentru colacul de toaletă, vase de toaletă (w.c.),
mecanisme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, clapete pentru acționarea apei la toaletă,
sisteme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), sterilizatoare de toaletă cu
uv pentru uz casnic, vase și scaune de
toaletă vândute la pachet, vase de toaletă cu
jet de apă pentru spălare, vase de toaletă
cu jeturi de apă integrate în bideu, măști
de toaletă cu lavoar încorporat (conectat la
sursa de alimentare cu apă), vase de toaletă
cu înlocuirea automată a protecției igienice
a colacului înainte de folosire, băi cu aburi,
băi de hidroterapie, băi spa (bazine), corpuri
de iluminat, instalații de iluminat, structuri de
iluminat, lămpi de iluminat, aparate de iluminat,
dispozitive de iluminat, plafoniere (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat incandescent,
instalații de iluminat electrice, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, ornamente pentru
iluminat (accesorii), tuburi luminoase pentru
iluminat, corpuri de iluminat industriale, spoturi
pentru iluminatul casnic, filtre pentru dispozitive
de iluminat, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), corpuri de
iluminat care proiectează lumina în sus, filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, lustre, candelabre electrice, ornamente
care atârnă pentru candelabre, lămpi de plafon
suspendate, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, lămpi pentru lavabouri, abajururi pentru
surse de lumină, componente pentru becuri
cu lumină incandescentă, instalații de iluminare
electrice de interior, ventilatoare electrice sub
formă de instalații de ventilare de uz casnic,
lumini decorative, lămpi decorative, lămpi
stroboscopice (decorative), lumini stroboscopice
(decorative), seturi de iluminare decorative,
jeturi de apă ornamentale, aplice de perete,
lavoare individuale montate în perete, robineți

pentru bideuri, montați în perete, robineți
pentru lavoare, montați în perete, robineți
pentru chiuvete, montați în perete, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, dopuri din
metal pentru lavoare, dispozitive de evacuare
pentru lavoare, lavoare sub formă de cădițe,
accesorii de scurgere pentru lavoare, vane
(robinete), robinete, robinete de combinare
(robinete), robinete automate, pulverizatoare
pentru robinete, robineți de apă, robinete de apă,
mânere de robinete, robinete pentru conducte,
robinete pentru țevi, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, aeratoare pentru robinete, ventile
de amestec (robinete), robinete pentru reglarea
fluxului de apă, robinete pentru controlarea
fluxului de apă, robinete de golire (accesorii
pentru instalații), robinete de închidere pentru
reglarea apei, dispozitive de evacuare a apei
(robinete), robinete de amestec pentru chiuvete,
picurător pentru robinete de apă, robineți pentru
conducte de apă, robinete de apă controlate
electric, robinete pentru alimentare cu apă,
robineți de distribuție a apei, robinete acționate
fără atingere, robinete monocomandă pentru
chiuvete, robinete cu bilă pentru rezervoarele
de wc, robinete de amestecare pentru conducte
de apă, robinete cu funcție de economisire a
apei, robinete pentru instalații de alimentare cu
apă, instalații de încălzire, aparate și instalații
de încălzire, instalații de încălzire montate în
sticlă, instalații de încălzire amplasate sub covor,
instalații de încălzire cu apă caldă, instalații
de distribuție a apei pentru încălzire, instalații
de încălzire cu apă caldă (de uz industrial),
sisteme de control (valve termostatice) pentru
instalații de încălzire, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, dispozitive de control
termosensibile pentru valve acționate automat
(componente ale instalațiilor de încălzire),
dispozitive de control cu solenoid pentru supape
acționate automat (componente ale instalațiilor
de încălzire), sisteme de încălzire pardoseală,
instalații de încălzire prin pardoseală, instalații
de aerisire, elemente de filtrare pentru ventilele
de aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu
apă, accesorii de uz sanitar, aparate de uz
sanitar, aparate de distribuție de apă pentru
uz sanitar, dușuri electrice, dușuri portabile,
dușuri manuale, stropitoare pentru duș, capete
de duș, aparate de duș, căzi de duș, căzi pentru
duș, cabine de duș, unități de duș, platforme
de duș, supape pentru duș, instalații de duș,
panouri de duș, căzi cu duș, dușuri de tavan,
toalete prevăzute cu duș, cabine din metal
pentru dușuri, dușuri multifuncționale montate în
prealabil, capete de pulverizare pentru dușuri,
filtre pentru căzi de duș, uși pentru cabine de
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duș, pere de duș sub formă de accesorii pentru
duș, paravane pentru cabine de duș, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, dispozitive
de încălzire a apei pentru dușuri, paravane
nemetalice pentru dușuri și băi, robinete de
duș cu închidere automată și cu comandă
electronică, aparate de purificare cu membrană
pentru purificarea apei, filtre pentru purificarea
apei, instalații pentru purificarea aerului, filtre
pentru purificarea aerului, rezervoare pentru
purificarea apei, dispozitive de purificare a
aerului, aparate de reglare a apei, aparate de
reglare pentru instalații de apă, filtre pentru
tratarea apei.
19. Parchet, parchet stratificat, frize de parchet,
parchete de lemn, pardoseli de parchet și plăci
de parchet, plăci de parchet laminat, parchet
cu placaj din lemn, parchet din lemn de esență
tare, pardoseli din parchet fabricate din plută,
panouri din polistiren utilizate în construcții,
faguri expandați (nemetalici), materiale plastice
expandate folosite în construcții, țevi de
plastic destinat utilizării în instalații sanitare,
conducte nemetalice de apă (altele decât piesele
instalațiilor sanitare), țevi rigide din plastic
(altele decât piesele instalațiilor sanitare), sticlă
decorativă (pentru construcții), plinte nemetalice,
plinte din cauciuc, pardoseli nemetalice, șape
pentru pardoseli, pardoseli din plută, furnir pentru
pardoseli, pardoseli sportive din lemn, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, învelitori
din vinil pentru pardoseli, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice smălțuite
pentru pardoseli, pardoseli temporare, nu din
metal, grinzi structurale de susținere nemetalice
pentru construirea de pardoseli, materiale
sintetice pentru confecționarea de pardoseli sau
căptușeli pentru ziduri, gresie, gresie pentru
construcții, tuburi din gresie, gresie pentru baie
nemetalică, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, plăci ceramice, mase ceramice
refractare, plăci ceramice neglazurate, plăci
ceramice smălțuite, dale din ceramică, țigle
ceramice smălțuite, plăcuțe ceramice pentru
podele, plăci ceramice pentru podea, lucrări
refractare din ceramică, plăci ceramice pentru
perete, ghips folosit în ceramică, țigle ceramice
pentru acoperiș, pavaje și placări ceramice,
articole din ceramică pentru construcții, plăci
ceramice pentru pereți exteriori, plăci ceramice
pentru pereți interiori, plăci ceramice pentru
pardosirea clădirilor, tuburi din ceramică și
ciment, plăci ceramice smălțuite pentru perete,
conducte de scurgere, din material ceramic,
cărămizi ceramice folosite în cuptoare refractare,
plăcuțe ceramice pentru podele și fațadă, plăci
de mozaic, mozaicuri pentru construcții, plăci de
mozaic pentru podele, plăci de mozaic pentru

pereți, plăci artistice de mozaic realizate din
marmură, mozaicuri din sticlă destinate utilizării
în construcția de clădiri.
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile),
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
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mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de

separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), margini decorative din plastic pentru
canturi utilizate pentru mobilier, mese decorative,
coșuri decorative din paie, plăci decorative din
ipsos, articole decorative textile (perne), coșuri
decorative din răchită, plăci decorative din ceară,
coșuri decorative din lemn, elemente decorative
pentru ferestre, perdele decorative din mărgele,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din ceară, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, toate
aceste produse cu exceptia: paturi, așternuturi,
saltele și perne, saltele de dormit, coșuri pentru
copii, coșuri pentru bebeluși, balansoare pentru
copii, saltele, perne gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, huse matlasate de
saltele, perne mari, perne decorative, perne
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de maternitate, perne decorative, perne pentru
alăptat, perne de sprijin pentru cap, perne
din latex, perne gonflabile, perne decorative,
perne umplute, așternuturi (cu excepția lenjeriei
de pat), perne pentru sprijinirea capului
bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată), articole
pentru organizarea hainelor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de accesoriilor de baie, placilor ceramice,
piatra naturala, mozaic, parchet, covoare,
obiecte sanitare, mobilier de baie, cazi,
cabine si cuve de dus, baterii, radiatoare,
tapet, piese de mobilier, mobilier, accesorii
de mobilier, piese de mobilier, decoratiuni
interioare si de exterior, materiale textile, tesaturi,
materiale de constructii, materiale de asamblat
mobilier (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui

ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
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cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
organizarea de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, organizarea şi coordonarea de
expoziţii de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea de evenimente speciale,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovare de târguri în scop comercial,
promovarea vânzărilor de produse şi servicii ale
terţilor prin evenimente promoţionale, realizarea
de târguri comerciale, coordonare, pregătire şi
organizare de expoziţii şi târguri comerciale în
scopuri comerciale şi publicitare, realizarea de
târguri şi expoziţii comerciale virtuale online,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, servicii de expunere comerciale
de mărfuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de consultanță privind
comenzile de articole de papetărie, asistență în
domeniul comercializării produselor, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bijuterii, servicii de comunicare
comercială cu ajutorul bloggerilor, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,

servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, previziuni și analize
economice, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
promovare de evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme sociale, managementul proiectelor
de afaceri, publicitate, administrație comercială,
organizarea și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare
și realizare de târguri comerciale., servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, servicii de
amenajare și decorare de vitrine, servicii de
amenajare de vitrine în scopuri publicitare,
servicii de amenajare de vitrine pentru
magazinele de vânzare cu amănuntul, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu scop
comercial sau publicitar, furnizarea de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
42. Design de mobilier, design de mobilier
de birou, proiectarea amplasării mobilierului
de birou, servicii de proiectare piese de
mobilier, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, consultanță privind
alegerea huselor detașabile pentru mobilier
(decorațiuni interioare), servicii de analiză
și cercetare industrială, design industrial,
design de produs, design artistic comercial,
stilism (design industrial), design artistic
industrial, servicii de design textil, design
grafic și industrial, servicii de design de
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produs, design și dezvoltare de produs,
design de decorațiuni interioare, consultanță
în decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni exterioare, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare, servicii științifice și
tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
decorațiuni interioare, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, servicii de design
pentru magazine, servicii de design artistic
comercial, servicii de design de ambalaje,
servicii de stilism (design industrial), servicii
de design artistic industrial, servicii de design
industrial, servicii de artă grafică şi design,
servicii tehnologice privind designul, servicii de
cercetare în domeniul designului, servicii de
planificare în domeniul designului, servicii de
design şi dezvoltare de produs, servicii de
design de brand, consultanţă în materie de
design, servicii de analiză a designului de
produs, servicii de evaluare a designului de
produs, furnizare de informaţii despre servicii
de design vestimentar, servicii de design
arhitectural pentru expoziţii., elaborare de planuri
(construcții), estimarea devizelor în construcții,
realizarea de planuri (construcții), cercetare în
domeniul construcțiilor, efectuarea de planuri
pentru construcții, controlul calității materialelor
de construcții, proiectare de sisteme de
construcții, dezvoltare de proiecte de construcții,
planificare pentru construcții de proprietăți,
elaborare de planuri în domeniul construcțiilor,
servicii de cercetare în domeniul construcțiilor,
servicii de proiectare privind construcțiile civile,
consultanță în domeniul desenului tehnic
în construcții, studii de proiecte tehnice în
domeniul construcțiilor, cercetare tehnologică
pentru industria construcțiilor de clădiri, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei pentru
construcții, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, proiectare de planuri
de construcții pentru spații de recreere
(agrement), cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri sau al urbanismului, monitorizare

de evenimente care influențează mediul din
structuri de construcții civile, întocmirea de
rapoarte privind studiile de proiecte tehnice
pentru proiecte de construcții, amenajări
interioare comerciale, amenajări interioare
pentru clădiri, servicii de proiectare pentru
interioarele de clădiri, servicii de design privind
interioarele magazinelor, consultanță privind
alegerea perdelelor (decorațiuni interioare),
servicii de design textil pentru amenajări
interioare de autovehicule, arhitectură,
design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de
planuri arhitecturale, cercetare în domeniul
arhitecturii, servicii de design arhitectural,
design arhitectural pentru planificare urbană,
întocmire de proiecte de arhitectură, realizarea
de rapoarte privind arhitectura, servicii de
arhitectură de interior, servicii de arhitectură
și inginerie, realizarea de planuri arhitecturale,
întocmirea de planuri arhitecturale, servicii de
planificare arhitecturală, întocmire de rapoarte
arhitecturale, servicii de planificare arhitecturală
și urbană, servicii profesionale privind design-
ul arhitectural, servicii de design arhitectural
pentru expoziții, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii de arhitectură privind
dezvoltarea terenurilor, servicii de proiectare
asistată de calculator în domeniul arhitecturii,
proiectare și dezvoltare de arhitectură pentru
software de calculator, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri cu birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de spații de
birouri, servicii de consultanță în materie de
planificare arhitecturală, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de centre comerciale,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri industriale, servicii arhitecturale pentru
proiectare de clădiri comerciale, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații pentru vânzare cu amănuntul, design
vizual, design grafic, design industrial, design
pentru restaurante, design de modele, design
pentru magazine, proiectare (design) de cluburi,
design pentru unități sportive, proiectare (design)
de magazine, proiectare (design) de puburi,
design interior pentru magazine, proiectare
(design) de restaurante, design de mobilier,
design de ambalaje, consultanță privind designul
ambalajelor, evaluări tehnice privind designul,
proiectarea (designul) spațiului interior, servicii
de design mobilier, proiectare (design) de birouri,
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proiectare (design) de bucătării, servicii de
design comercial, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de design pentru
restaurante, consultanță în materie de design,
planificare în domeniul designului, cercetare
în domeniul designului, design grafic asistat
de calculator, design de clădiri de birouri,
design de ambalaje pentru terți, servicii pentru
proiectare (design) de hoteluri, servicii pentru
proiectare (design) de puburi, întocmire de
rapoarte referitoare la design, servicii de
design interior și exterior, servicii de design
privind vitrinele magazinelor, servicii de design
interior pentru magazine, analiză a designului
de produs, evaluare a designului de produs,
servicii de design de dulapuri, design grafic
de logouri publicitare, servicii pentru designul
de clădiri industriale, întocmire de rapoarte
despre design industrial, analiza și evaluarea
design-ului produselor, servicii pentru proiectare
(design) de birouri, servicii de consultanță
în materie de design industrial, servicii de
consultanță în materie de design interior, servicii
științifice și design privind acest domeniu, servicii
tehnologice și design privind acest domeniu,
servicii de design grafic pentru suprafețe vitrate,
consultanță profesională în materie de design
industrial, servicii de design privind comerțul cu
amănuntul, servicii de design pentru amplasare
de birouri, servicii de consultanță în materie
de design de acvarii, servicii de design interior
bazat pe principiile feng shui, furnizarea de
informații cu privire la designul industrial, servicii
de design interior pentru comerțul cu amănuntul,
servicii pentru proiectare (design) de unități
de restaurație, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, platforme pentru design
grafic sub formă de software ca serviciu (saas),
design, creare, găzduire și întreținere de site-
uri web pentru terți, design de imagini grafice și
semne distinctive pentru identitatea corporativă,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, vopsele și mobilier pentru designul de
exterior, servicii de infromare privind combinațiile
de culori, vopsele și mobilier pentru design
interior.

───────

(210) M 2021 08971
(151) 16/12/2021
(732) GLAMOUR DESIGN PROIECT

SRL, STR.EROU IANCU NICOLAE,
NR.69-71, CAM.5, ETAJ 2,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

diseno CERAMICS
& SANITARY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.13

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

11. Instalații sanitare pentru alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, instalații
sanitare, instalații sanitare electrice, vane
(instalații sanitare), instalații sanitare de baie,
robinete pentru instalații sanitare, aparate
și instalații sanitare, valve (accesorii pentru
instalații sanitare), pisoare (componente ale
instalațiilor sanitare), accesorii pentru instalații
sanitare de apă, instalații sanitare și de baie
și accesorii pentru instalații, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, supape
(robinete), componente ale instalațiilor sanitare,
accesorii pentru pulverizatoare (componente de
instalații sanitare), mânere pentru rezervoare
(piese pentru instalații sanitare), chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
pulverizator pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), vane (instalații sanitare)
folosite în centre spitalicești, țevi ondulate
metalice (piese de instalații sanitare), filtre
pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
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sanitare), filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), aeratoare pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), instalații
de baie folosite în scopuri sanitare, vase
pentru spălare (componente ale instalațiilor
sanitare), manșoane sub formă de componente
ale instalațiilor sanitare, supape (robinete), care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
supape sub formă de componente ale instalațiilor
sanitare, sterilizatoare cu abur pentru pardoseli,
instalații sanitare portabile, instalații sanitare
pentru closete, conducte pentru instalații
sanitare, camere curate (instalații sanitare),
piese din fontă pentru conducte (componente
de instalații sanitare), closete portabile pentru
activități în aer liber (instalații sanitare), coturi
curbate din plastic pentru țevi (componente
de instalații sanitare), robinete de apă sub
formă de părți de instalații sanitare, benzi
flexibile pentru protecția tuburilor metalice (părți
de instalații sanitare), ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
supape de control pentru căzi de baie (accesorii
pentru instalații sanitare), supape de control de
nivel, care constituie componente ale instalațiilor
sanitare, instalații de baie, chiuvete pentru baie,
chiuvete de baie, robinete pentru baie, paravane
pentru baie, panouri pentru baie, cabine de
baie, căzi de baie, dușuri (instalații de baie),
duze pentru instalații de baie, chiuvete cu picior
pentru baie, piedestaluri pentru chiuvete pentru
baie, jeturi pentru cadă de baie, duze pentru
căzi de baie, garnituri de căzi de baie, garnituri
pentru căzi de baie, instalații de baie cu duș,
generatoare de microbule pentru baie, robinete
simple pentru chiuvete de baie, metal paravane
de baie pentru dușuri, armături de baie pentru
controlul apei, aparate electrice pentru baie
de picioare, robineți pentru baie, montați în
perete, dispozitive de preaplin pentru căzi de
baie, instalații de baie pentru alimentarea cu
apă, țevi de scurgere pentru căzi de baie,
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete
de baie, pulverizatoare cu acționare manuală
folosite la robinetele de baie, seturi de baie cu
chiuvetă și mască cu sertare, căzi de baie cu
aparate incorporate pentru facilitarea ieșirii din
cadă, aparate electrice de purificare a apei de
baie de uz menajer, țevi flexibile ca părți ale
instalațiilor de apă și canalizare pentru baie,
căzi de baie cu aparate incorporate cu rolul
de a facilita accesul în cadă, căzi de baie cu
înălțime variabilă pentru a fi utilizate de persoane
cu handicap fizic, capace de wc pentru copii,
capace pentru vase de toaletă, capace sanitare
pentru vasul de toaletă, spoturi pentru mobilier,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, bazine de
toaletă, rezervoare pentru toaletă, rezervoare

de toaletă, scaune de toaletă, piedestale pentru
vase de toaletă, flotoare pentru vasele de
toaletă, vase de toaletă pentru copii, mânere
pentru colacul de toaletă, vase de toaletă (w.c.),
mecanisme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, clapete pentru acționarea apei la toaletă,
sisteme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), sterilizatoare de toaletă cu
uv pentru uz casnic, vase și scaune de
toaletă vândute la pachet, vase de toaletă cu
jet de apă pentru spălare, vase de toaletă
cu jeturi de apă integrate în bideu, măști
de toaletă cu lavoar încorporat (conectat la
sursa de alimentare cu apă), vase de toaletă
cu înlocuirea automată a protecției igienice
a colacului înainte de folosire, băi cu aburi,
băi de hidroterapie, băi spa (bazine), corpuri
de iluminat, instalații de iluminat, structuri de
iluminat, lămpi de iluminat, aparate de iluminat,
dispozitive de iluminat, plafoniere (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat incandescent,
instalații de iluminat electrice, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, ornamente pentru
iluminat (accesorii), tuburi luminoase pentru
iluminat, corpuri de iluminat industriale, spoturi
pentru iluminatul casnic, filtre pentru dispozitive
de iluminat, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), corpuri de
iluminat care proiectează lumina în sus, filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, lustre, candelabre electrice, ornamente
care atârnă pentru candelabre, lămpi de plafon
suspendate, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, lămpi pentru lavabouri, abajururi pentru
surse de lumină, componente pentru becuri
cu lumină incandescentă, instalații de iluminare
electrice de interior, ventilatoare electrice sub
formă de instalații de ventilare de uz casnic,
lumini decorative, lămpi decorative, lămpi
stroboscopice (decorative), lumini stroboscopice
(decorative), seturi de iluminare decorative,
jeturi de apă ornamentale, aplice de perete,
lavoare individuale montate în perete, robineți
pentru bideuri, montați în perete, robineți
pentru lavoare, montați în perete, robineți
pentru chiuvete, montați în perete, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, dopuri din
metal pentru lavoare, dispozitive de evacuare
pentru lavoare, lavoare sub formă de cădițe,
accesorii de scurgere pentru lavoare, vane
(robinete), robinete, robinete de combinare
(robinete), robinete automate, pulverizatoare
pentru robinete, robineți de apă, robinete de apă,
mânere de robinete, robinete pentru conducte,
robinete pentru țevi, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, aeratoare pentru robinete, ventile



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/12/2021

de amestec (robinete), robinete pentru reglarea
fluxului de apă, robinete pentru controlarea
fluxului de apă, robinete de golire (accesorii
pentru instalații), robinete de închidere pentru
reglarea apei, dispozitive de evacuare a apei
(robinete), robinete de amestec pentru chiuvete,
picurător pentru robinete de apă, robineți pentru
conducte de apă, robinete de apă controlate
electric, robinete pentru alimentare cu apă,
robineți de distribuție a apei, robinete acționate
fără atingere, robinete onocomandă pentru
chiuvete, robinete cu bilă pentru rezervoarele
de wc, robinete de amestecare pentru conducte
de apă, robinete cu funcție de economisire a
apei, robinete pentru instalații de alimentare cu
apă, instalații de încălzire, aparate și instalații
de încălzire, instalații de încălzire montate în
sticlă, instalații de încălzire amplasate sub covor,
instalații de încălzire cu apă caldă, instalații
de distribuție a apei pentru încălzire, instalații
de încălzire cu apă caldă (de uz industrial),
sisteme de control (valve termostatice) pentru
instalații de încălzire, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, dispozitive de control
termosensibile pentru valve acționate automat
(componente ale instalațiilor de încălzire),
dispozitive de control cu solenoid pentru supape
acționate automat (componente ale instalațiilor
de încălzire), sisteme de încălzire pardoseală,
instalații de încălzire prin pardoseală, instalații
de aerisire, elemente de filtrare pentru ventilele
de aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu
apă, accesorii de uz sanitar, aparate de uz
sanitar, aparate de distribuție de apă pentru
uz sanitar, dușuri electrice, dușuri portabile,
dușuri manuale, stropitoare pentru duș, capete
de duș, aparate de duș, căzi de duș, căzi pentru
duș, cabine de duș, unități de duș, platforme
de duș, supape pentru duș, instalații de duș,
panouri de duș, căzi cu duș, dușuri de tavan,
toalete prevăzute cu duș, cabine din metal
pentru dușuri, dușuri multifuncționale montate în
prealabil, capete de pulverizare pentru dușuri,
filtre pentru căzi de duș, uși pentru cabine de
duș, pere de duș sub formă de accesorii pentru
duș, paravane pentru cabine de duș, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, dispozitive
de încălzire a apei pentru dușuri, paravane
nemetalice pentru dușuri și băi, robinete de
duș cu închidere automată și cu comandă
electronică, aparate de purificare cu membrană
pentru purificarea apei, filtre pentru purificarea
apei, instalații pentru purificarea aerului, filtre
pentru purificarea aerului, rezervoare pentru
purificarea apei, dispozitive de purificare a
aerului, aparate de reglare a apei, aparate de

reglare pentru instalații de apă, filtre pentru
tratarea apei.
19. Parchet, parchet stratificat, frize de parchet,
parchete de lemn, pardoseli de parchet și plăci
de parchet, plăci de parchet laminat, parchet
cu placaj din lemn, parchet din lemn de esență
tare, pardoseli din parchet fabricate din plută,
panouri din polistiren utilizate în construcții,
faguri expandați nemetalici), materiale plastice
expandate folosite în construcții, țevi de
plastic destinat utilizării în instalații sanitare,
conducte nemetalice de apă (altele decât piesele
instalațiilor sanitare), țevi rigide din plastic
(altele decât piesele instalațiilor sanitare), sticlă
decorativă (pentru construcții), plinte nemetalice,
plinte din cauciuc, pardoseli nemetalice, șape
pentru pardoseli, pardoseli din plută, furnir pentru
pardoseli, pardoseli sportive din lemn, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, învelitori
din vinil pentru pardoseli, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice smălțuite
pentru pardoseli, pardoseli temporare, nu din
metal, grinzi structurale de susținere nemetalice
pentru construirea de pardoseli, materiale
sintetice pentru confecționarea de pardoseli sau
căptușeli pentru ziduri, gresie, gresie pentru
construcții, tuburi din gresie, gresie pentru baie
nemetalică, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, plăci ceramice, mase ceramice
refractare, plăci ceramice neglazurate, plăci
ceramice smălțuite, dale din ceramică, țigle
ceramice smălțuite, plăcuțe ceramice pentru
podele, plăci ceramice pentru podea, lucrări
refractare din ceramică, plăci ceramice pentru
perete, ghips folosit în ceramică, țigle ceramice
pentru acoperiș, pavaje și placări ceramice,
articole din ceramică pentru construcții, plăci
ceramice pentru pereți exteriori, plăci ceramice
pentru pereți interiori, plăci ceramice pentru
pardosirea clădirilor, tuburi din ceramică și
ciment, plăci ceramice smălțuite pentru perete,
conducte de scurgere, din material ceramic,
cărămizi ceramice folosite în cuptoare refractare,
plăcuțe ceramice pentru podele și fațadă, plăci
de mozaic, mozaicuri pentru construcții, plăci de
mozaic pentru podele, plăci de mozaic pentru
pereți, plăci artistice de mozaic realizate din
marmură, mozaicuri din sticlă destinate utilizării
în construcția de clădiri.
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
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pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile),
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși

glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
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pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), margini decorative din plastic pentru
canturi utilizate pentru mobilier, mese decorative,
coșuri decorative din paie, plăci decorative din
ipsos, articole decorative textile (perne), coșuri
decorative din răchită, plăci decorative din ceară,
coșuri decorative din lemn, elemente decorative
pentru ferestre, perdele decorative din mărgele,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din ceară, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, toate
aceste produse cu exceptia: paturi, așternuturi,
saltele și perne, saltele de dormit, coșuri pentru
copii, coșuri pentru bebeluși, balansoare pentru
copii, saltele, perne gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, huse matlasate de
saltele, perne mari, perne decorative, perne
de maternitate, perne decorative, perne pentru
alăptat, perne de sprijin pentru cap, perne
din latex, perne gonflabile, perne decorative,
perne umplute, așternuturi (cu excepția lenjeriei
de pat), perne pentru sprijinirea capului
bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată), articole
pentru organizarea hainelor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de accesoriilor de baie, placilor ceramice,
piatra naturala, mozaic, parchet, covoare,
obiecte sanitare, mobilier de baie, cazi,

cabine si cuve de dus, baterii, radiatoare,
tapet, piese de mobilier, mobilier, accesorii
de mobilier, piese de mobilier, decoratiuni
interioare si de exterior, materiale textile, tesaturi,
materiale de constructii, materiale de asamblat
mobilier (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea nformatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
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servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii de
fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
servicii de furnizare de informații online
prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de
covoare, servicii de comenzi automate de
stoc pentru întreprinderi, organizarea de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
şi coordonarea de expoziţii de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, promovarea de
evenimente speciale, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de

portofolii online pe un site web, promovare
de târguri în scop comercial, promovarea
vânzărilor de produse şi servicii ale terţilor prin
evenimente promoţionale, realizarea de târguri
comerciale, coordonare, pregătire şi organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, realizarea de târguri
şi expoziţii comerciale virtuale online, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
servicii de expunere comerciale de mărfuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de consultanță privind comenzile de
articole de papetărie, asistență în domeniul
comercializării produselor, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de comunicare comercială cu ajutorul
bloggerilor, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, publicitate on-line într-o
rețea informatizată, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terți prin rețele de comunicații
electronice, promovare de bunuri și servicii ale
terților in intermediul rețelelor de calculatoare și
de comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, previziuni și analize
economice, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, servicii de programare
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a întâlnirilor (lucrări de birou), organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
promovare de evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme sociale, managementul proiectelor
de afaceri, publicitate, administrație comercială,
organizarea și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare
și realizare de târguri comerciale., servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, servicii de
amenajare și decorare de vitrine, servicii de
amenajare de vitrine în scopuri publicitare,
servicii de amenajare de vitrine pentru
magazinele de vânzare cu amănuntul, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu scop
comercial sau publicitar, furnizarea de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
42. Design de mobilier, design de mobilier
de birou, proiectarea amplasării mobilierului
de birou, servicii de proiectare piese de
mobilier, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, consultanță privind
alegerea huselor detașabile pentru mobilier
(decorațiuni interioare), servicii de analiză
și cercetare industrială, design industrial,
design de produs, design artistic comercial,
stilism (design industrial), design artistic
industrial, servicii de design textil, design
grafic și industrial, servicii de design de
produs, design și dezvoltare de produs,
design de decorațiuni interioare, consultanță
în decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni exterioare, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),

furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare, servicii științifice și
tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
decorațiuni interioare, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, servicii de design
pentru magazine, servicii de design artistic
comercial, servicii de design de ambalaje,
servicii de stilism (design industrial), servicii
de design artistic industrial, servicii de design
industrial, servicii de artă grafică şi design,
servicii tehnologice privind designul, servicii de
cercetare în domeniul designului, servicii de
planificare în domeniul designului, servicii de
design şi dezvoltare de produs, servicii de design
de brand, consultanţă în materie de design,
servicii de analiză a designului de produs, servicii
de evaluare a designului de produs, furnizare de
informaţii despre servicii de design vestimentar,
servicii de design arhitectural pentru expoziţii.,
elaborare de planuri (construcții), estimarea
devizelor în construcții, realizarea de planuri
(construcții), cercetare în domeniul construcțiilor,
efectuarea de planuri pentru construcții, controlul
calității materialelor de construcții, proiectare de
sisteme de
construcții, dezvoltare de proiecte de construcții,
planificare pentru construcții de proprietăți,
elaborare de planuri în domeniul construcțiilor,
servicii de cercetare în domeniul construcțiilor,
servicii de proiectare privind construcțiile civile,
consultanță în domeniul desenului tehnic
în construcții, studii de proiecte tehnice în
domeniul construcțiilor, cercetare tehnologică
pentru industria construcțiilor de clădiri, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei pentru
construcții, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, proiectare de planuri
de construcții pentru spații de recreere
(agrement), cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri sau al urbanismului, monitorizare
de evenimente care influențează mediul din
structuri de construcții civile, întocmirea de
rapoarte privind studiile de proiecte tehnice
pentru proiecte de construcții, amenajări
interioare comerciale, amenajări interioare
pentru clădiri, servicii de proiectare pentru
interioarele de clădiri, servicii de design privind
interioarele magazinelor, consultanță privind
alegerea perdelelor (decorațiuni interioare),
servicii de design textil pentru amenajări
interioare de autovehicule, arhitectură,
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design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de
planuri arhitecturale, cercetare în domeniul
arhitecturii, servicii de design arhitectural,
design arhitectural pentru planificare urbană,
întocmire de proiecte de arhitectură, realizarea
de rapoarte privind arhitectura, servicii de
arhitectură de interior, servicii de arhitectură
și inginerie, realizarea de planuri arhitecturale,
întocmirea de planuri arhitecturale, servicii de
planificare arhitecturală, întocmire de rapoarte
arhitecturale, servicii de planificare arhitecturală
și urbană, servicii profesionale privind design-
ul arhitectural, servicii de design arhitectural
pentru expoziții, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii de arhitectură privind
dezvoltarea terenurilor, servicii de proiectare
asistată de calculator în domeniul arhitecturii,
proiectare și dezvoltare de arhitectură pentru
software de calculator, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri cu birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de spații de
birouri, servicii de consultanță în materie de
planificare arhitecturală, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de centre comerciale,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri industriale, servicii arhitecturale pentru
proiectare de clădiri comerciale, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații pentru vânzare cu amănuntul, design
vizual, design grafic, design industrial, design
pentru restaurante, design de modele, design
pentru magazine, proiectare (design) de cluburi,
design pentru unități sportive, proiectare (design)
de magazine, proiectare (design) de puburi,
design interior pentru magazine, proiectare
(design) de restaurante, design de mobilier,
design de ambalaje, consultanță privind designul
ambalajelor, evaluări tehnice privind designul,
proiectarea (designul) spațiului interior, servicii
de design mobilier, proiectare (design) de birouri,
proiectare (design) de bucătării, servicii de
design comercial, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de design pentru
restaurante, consultanță în materie de design,
planificare în domeniul designului, cercetare
în domeniul designului, design grafic asistat
de calculator, design de clădiri de birouri,
design de ambalaje pentru terți, servicii pentru
proiectare (design) de hoteluri, servicii pentru
proiectare (design) de puburi, întocmire de
rapoarte referitoare la design, servicii de

design interior și exterior, servicii de design
privind vitrinele magazinelor, servicii de design
interior pentru magazine, analiză a designului
de produs, evaluare a designului de produs,
servicii de design de dulapuri, design grafic
de logouri publicitare, servicii pentru designul
de clădiri industriale, întocmire de rapoarte
despre design industrial, analiza și evaluarea
design-ului produselor, servicii pentru proiectare
(design) de birouri, servicii de consultanță
în materie de design industrial, servicii de
consultanță în materie de design interior, servicii
științifice și design privind acest domeniu, servicii
tehnologice și design privind acest domeniu,
servicii de design grafic pentru suprafețe vitrate,
consultanță profesională în materie de design
industrial, servicii de design privind comerțul cu
amănuntul, servicii de design pentru amplasare
de birouri, servicii de consultanță în materie
de design de acvarii, servicii de design interior
bazat pe principiile feng shui, furnizarea de
informații cu privire la designul industrial, servicii
de design interior pentru comerțul cu amănuntul,
servicii pentru proiectare (design) de unități
de restaurație, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, platforme pentru design
grafic sub formă de software ca serviciu (saas),
design, creare, găzduire și întreținere de site-
uri web pentru terți, design de imagini grafice și
semne distinctive pentru identitatea corporativă,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, vopsele și mobilier pentru designul de
exterior, servicii de infromare privind combinațiile
de culori, vopsele și mobilier pentru design
interior.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/12/2021

(210) M 2021 08972
(151) 16/12/2021
(732) YANIDA COM SRL, BD.

ECATERINA TEODOROIU, NR.
214, JUDETUL GORJ, TARGU JIU,
210107, GORJ, ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
010803, ROMANIA

(540)

DEPOZITUL MAX
YANIDA COM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu (Hex #A01E20),
albastru (Hex #034E92), gri (Hex
#828385), (Hex #DEDFE1)

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la materiale de construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu ridicata
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
pentru pereți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vopsele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de feronerie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție.
42. Servicii de consultanță în materie de
decorațiuni interioare, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, consultanță privind
alegerea materialelor pentru tapițarea
mobilierului (decorațiuni interioare), servicii de
amenajări pentru magazine, amenajări interioare
pentru clădiri, amenajări interioare comerciale,
servicii de design mobilier, proiectare piese de
mobilier, construcții (efectuarea de planuri pentru
-), consultanță profesională privind amenajarea
de interior, servicii de consultanță în materie
de design interior, servicii de design interior și
exterior, servicii de proiectare tehnică de aparate
și instalații sanitare.

───────
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(210) M 2021 08973
(151) 16/12/2021
(732) SC ALPASO INVEST SRL, STR.

TRAIAN NR.67, JUDETUL GALATI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
UNIRII 133, BL.16C, AP. 12,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

KOSMOS KIDS

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 01.05.01;
02.01.15; 18.05.10

(591) Culori revendicate:albastru inchis,
verde, albastru, portocaliu, galben, alb,
gri , maro , negru

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

28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, echipamente
pentru sport și exerciții fizice, accesorii de
mobilier pentru păpuși, accesorii pentru copt
de jucărie, accesorii pentru copt și gătit de
jucărie, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru păpuși, aeromodele, aeronave
de jucărie, animale de jucărie, animale de
jucărie cu motor, animale de jucărie umplute,
jucării pentru animale domestice, aparate de
exerciții de jucărie, aparate de fotografiat de
jucărie (care nu fac fotografii), aparate de joacă
folosite în creșele de copii, aparate de joacă
pentru interior pentru copii, aparate de uz
menajer de jucărie, aparate de zbor de jucărie,
aparate pentru jocuri, arme de jucărie, arme
ninja de jucărie, arme pentru paintball acționate
pneumatic, armonice de jucărie, armură de
jucărie, articole de îmbrăcăminte pentru jucării,
articole de îmbrăcăminte pentru ursuleți de
pluș, articole de înot pentru menținerea corpului
la suprafața apei, pentru uz recreativ, articole
pentru a face farse (articole pentru petreceri),
avioane cu catapultă (jucării), avioane de jucărie,
avioane de jucărie cu radiocomandă, avioane
de jucărie cu telecomandă, avioane din hârtie,

avioane din spumă care se lansează cu mâna
sub formă de jucării, baghete magice de jucărie,
baloane de săpun (jucării), baloane pentru
jocuri, bani de jucărie, bazine de înot (articole
de joacă sau de sport), benzi ale meselor
de biliard, bețe pogo, bețe de shuffleboard,
bețe fosforescente de jucărie, biberoane pentru
păpuși, biciclete de jucărie, bijuterii de jucărie,
bâte pentru jocuri cu mingea, bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, blocuri
de asamblare (jucării), blocuri de construcție
(jucării), blocuri de construcție de jucărie din
lemn, bowling (jocuri), broșe de jucărie, brățări
tip băț luminiscent pentru petreceri, cadouri
surpriză pentru invitați la petreceri, cadre de
cățărat (articole pentru joacă), calculatoare de
jucărie (care nu funcționează ca un computer),
caleidoscoape, căluți-balansoar, capse pentru
pistoale (jucării), capse pentru pistoale de jucărie
(percutante), capsule de joc, case de jucărie
modulare, case de marcat pentru supermarket,
de jucărie, căluți care se balansează pe cadre
metalice, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, cărți de joc
destinate utilizării la numerele de iluzionism,
cărți de tarot (cărți de joc), ceasornice și
ceasuri de jucărie, ceasuri de jucărie, chitare
de jucărie, coarde de sărit, colaci de înot
pentru agrement, colaci pentru scăldat și înot,
căsuțe de jucărie, căsuțe de jucărie pentru
copii, căsuțe pentru păpuși, căsuțe în miniatură,
căști pentru păpuși, cosmetice de jucărie (imitații
care nu se folosesc pentru machiaj), costume
de carnaval pentru copii, covoare de joacă
puzzle (jucării), covorașe de adulmecat ca
jucării pentru câini, covorașe de joacă cu
jucării pentru copii mici (jucării), covorașe de
joacă destinate utilizării cu mașini de jucărie
(jucării), cozi de zmeu, crosă de hochei irlandez
pentru bărbați, cuburi de construcții care pot fi
îmbinate (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, cuști pentru insecte de jucărie,
cutii pentru figurinele eroilor de acțiune, cutii
pentru vehicule de jucărie, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, decoruri de jucărie pentru
jocuri cu figurine reprezentând eroi de acțiune,
dinți de vampir de jucărie, discuri de aruncat
(jocuri cu inele), discuri de jucat shuffleboard,
discuri pentru zăpadă (discuri premergătoare
săniilor), discuri rotative cu sfoară care se
rebobinează și readuce discul la persoana care
l-a aruncat, discuri zburătoare (jucării), dispoziții
de machete de trenuri, distribuitoare de gumă
de jucărie, distribuitoare de lame de gumă, de
jucărie, distribuitoare mecanice de bomboane
(de jucărie), drone (jucării), echipament de
camping de jucărie, echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
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de plutire pentru înot, elemente de construcții
(jucării), elicoptere de jucărie radiocomandate,
farse (articole de joacă), figurine de acțiune
(jucării sau articole de joacă), figurine de jucărie,
figurine de jucărie care pot lua diferite forme,
figurine de jucărie cu levitație magnetică, figurine
de jucărie cu poziție adaptabilă, figurine de
jucărie de colecție, figurine de jucărie modelate
din plastic, fileuri pentru jocuri cu mingea, fise
din plastic pentru jetoanele de bingo, flori de
jucărie, fluiere de jucărie, funiculare de jucărie,
garaje de jucărie, giroscoape și stabilizatoare
de zbor pentru aeromodele, globuri cu zăpadă
de jucărie, glockenspieluri de jucărie, goarne
de jucărie, goarne de petrecere, găletușe și
lopățele de jucărie, gonflabile pentru piscină,
găleți (articole de joacă), găleți (articole de joacă)
din materiale plastice, imitații de oase ca jucării
pentru câini, imitații de preparate de toaletă sub
formă de jucării, instrumente muzicale de jucărie,
baloane de joc, mingi de joc, jocuri, jocuri cu
bile, jocuri cu cercuri, îmbrăcăminte de păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, încălțăminte pentru
păpuși, jocuri de aruncarea potcoavei, jocuri de
aruncat inele, jocuri de aruncat săculeți, jocuri
de interior cu jetoane, jocuri de petrecere, jocuri
de societate, jocuri de tip pinata (piniata), jocuri
de tras la țintă, jocuri electronice educative
pentru copii, jocuri gonflabile pentru piscine de
înot, jocuri mecanice, jucării acționate mecanic,
jucării acționate prin manetă, jucării acționate
prin învârtirea unei cheițe, jucării adaptate
pentru activități educative, jucării antistres, jucării
artizanale vândute sub formă de kit, jucării care
fac zgomot, jucării care imită obiecte folosite
de adulți în activitățile cotidiene, jucării care se
mișcă acționate prin învârtirea unei cheițe, jucării
care se suprapun, jucării-balansoar, jucării cu
baterii, jucării cu cheiță, jucării cu cheiță (din
metal), jucării cu cheiță (din plastic), jucării cu
pușculițe, jucării cu radiocomandă, jucării cu
resorturi, jucării cu roți, jucării cu roți acționate
prin pedale, jucării cu telecomandă, jucării-
centru de activități pentru copii, jucării de baie,
jucării de bambus, jucării de construcții din
mai multe părți, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de nisip, jucării
de mestecat pentru papagali, jucării de împins,
jucării de tipul 'pasăre în echilibru', jucării de tras,
jucării din cauciuc, jucării din lemn, jucării din
metal, jucării din plastic, jucării din plastic pentru
baie, jucării din pluș inteligente, jucării din pluș,
sub formă de elani, jucării din pânză, jucării din
țesături, jucării fantezie sonore pentru petreceri,
jucării flexibile, jucării flexibile (care pot fi strânse
în mână), jucării flexibile care produc sunete
prin strângere, jucării gonflabile, jucării gonflabile

asemănătoare cu vehiculele aeriene, jucării
gonflabile de baie, jucării gonflabile de călărit,
jucării gonflabile din cauciuc subțire, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării gonflabile sub
formă de bărci, jucării mobile suspendate, jucării
modulare, jucării muzicale, jucării nemotorizate
pentru călărit, jucării pentru animale, jucării
pentru animale de companie, jucării pentru
animale de companie confecționate din frânghie,
jucării pentru animale de companie conținând
iarba-mâței, jucării pentru apă, jucării pentru
bebeluși, jucării pentru boxat, jucării pentru
câini, jucării pentru cărucioare de copii, jucării
pentru groapa cu nisip, jucării pentru lada
cu nisip, jucării pentru pisici, jucării pentru
păsări, jucării pentru traducerea sentimentelor
animalelor de companie, jucării prezentate într-
un calendar de advent, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, jucării robot care se
transformă, jucării sub formă de imitații de
alimente, jucării vorbitoare, jucării zburătoare cu
telecomandă, jucării zornăitoare, kituri (vândute
în întregime) pentru construcția machetelor, kituri
de asamblat machete la scară (jucării), kituri de
machete (lucru manual), kituri pentru machete
de jucărie, lansatoare de mingi pentru animale
de companie, lanterne de jucărie (nefuncționale),
leagăne, leagăne pentru bebeluși, machete de
elicopter, machete de jucării sub formă de
mașini, machete de mașini, machete de mașini
(articole de joacă), machete de mașini (jucării
sau jocuri), machete de mașini (jucării), machete
de mașini cu radio comandă, machete de mașini
de jucărie, machete de mașini de jucărie cu
radio comandă, machete de motoare pentru
automobile, de jucărie, machete de plastic sub
formă de jucării, machete de vehicule, machete
de vehicule de jucărie, machete la scară care
imită vegetația, machete sub formă de jucării,
machete sub formă de jucării pentru terenuri de
fotbal, machete în miniatură de mașini (jucării
sau articole de joacă), magazine de jucărie,
magnetofoane cu casete, de jucărie, mâncare de
jucărie, mânere pentru zmeie, mănuși fantezie
de jucărie, mașini de jucărie cu acționare
electronică, mașini de jucărie cu pedale, mașini
de jucărie teleghidate cu baterie, mașini de
tricotat de jucărie, mașinuțe cu acționare
electronică, mese multifuncționale pentru copii
(jucării), michiduță-n cutiuță, microfoane de
jucărie, măști de carnaval, măști de jucărie,
măști din hârtie, mingi de fotbal de dimensiuni
reduse, mingi de joacă, mingi de joc, mingi de
jonglerie, mingi de plajă, mingi de tetherball,
mingi din cauciuc, mingi pentru jocuri, mobilier de
jucărie, mobilă pentru căsuțe de păpuși, modele
de aeronave la scară redusă, modele folosite
în jocuri de război, modele la scară redusă de
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vehicule (articole de joacă), mori de vânt de
jucărie, moriști de vânt, nuchuku de jucărie,
ochelari de jucărie care deformează viziunea,
pachinko, palme de aplaudat (jucării sonore),
pălării de jucărie, păpuși, păpuși articulate cu
bilă (bjd), păpuși care se bagă pe degete,
păpuși de pluș, păpuși din hârtie, păpuși din
material textil, păpuși din porțelan, păpuși făcute
din cârpe, păpuși kokeshi, păpuși matrioșka
(păpuși rusești din lemn, goale pe interior, în
care sunt introduse alte păpuși de la mare la
mic), păpuși îmbrăcate în mod tradițional, păpuși
în poziție șezând (păpuși osuwari), păpuși în
stil european, perne umplute (jucării), personaje
de jucărie din cauciuc, personaje de jucărie din
plastic, personaje de jucărie fantastice, păpuși
occidentale îmbrăcate tradițional, păpuși pentru
ventriloci, păpuși sakura, păpuși tradiționale
japoneze, păpuși umplute cu nisip sau bobițe,
păpuși vorbitoare, păsări de jucărie, piese de
jucărie pentru învățat alfabetul braille, piese
de zmeu, piscine gonflabile de înot (articole
de joacă), piscine gonflabile pentru activități
recreative (jucării), piscine gonflabile pentru
agrement, piste pentru machete de vehicule,
piste pentru mașini de jucărie, pistoale cu aer
comprimat (jucării), pistoale cu apă (articole de
joacă), pistoale cu capse, de jucărie, pistoale de
apă, planoare (machete), planoare de jucărie,
plante de jucărie, planșe flotante folosite în
scop recreațional, planșe flotante în scopuri
recreative, plase de fluturi (de jucărie), plase de
insecte de jucărie, plase pentru jocuri sportive cu
minge, plastilină, plastilină de jucărie, plastilină
fosforescenta, pomi de crăciun de jucărie,
pompe adaptate special pentru a fi utilizate cu
mingi de joc, pompe adaptate special pentru
utilizarea cu mingi de jocuri, popice de jonglerie,
portarme de jucărie, premergătoare de jucărie,
proiectoare de jucărie, puzzle-uri, pușculițe de
jucărie, puști cu aerosoli (jucării), puști de
jucărie, puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie,
replici în miniatură de echipamente de fotbal,
rezemătoare pentru tacuri de biliard, ringuri de
wrestling de joacă, roabe de jucărie, roboți de
jucărie, roboți de jucărie cu radiocomandă, roboți
de jucărie inteligenți, roți pentru hamsteri, roți
pentru vehicule de jucărie, scrâncioburi (articole
de joacă), scaune de leagăn pentru bebeluși,
servicii de ceai de jucărie, săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie,
sănii (articole de joacă), sănii (echipament
recreativ), sănii pentru coborâri pe pantă pentru
amuzament, sănii pentru zăpadă (articole de
joacă), săniuțe (articole de joacă), seturi de
chimie de jucărie, seturi de componente pentru
curse, de jucărie, seturi de cusut de jucărie,
seturi de joacă cu figurine de jucărie, seturi

de joacă cu mașinuțe de jucărie, seturi de
joacă pentru figurine de acțiune, seturi de
joacă pentru figurinele de acțiune, seturi de
jucărie pentru grădinărit, seturi de jucării, seturi
de jucării cu unelte de tâmplărie, seturi de
machete de avioane, seturi de modele din
plastic pentru montarea vehiculelor de jucărie,
seturi de piese (vândute în întregime) pentru
construcția machetelor de jucărie, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor de mașini, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construirea de machete,
seturi de păpuși, seturi de tipărire de jucărie,
seturi de tren, seturi de tren (articole de joacă),
seturi de unelte de jucărie, seturi de țintare,
seturi pentru magicieni (articole pentru joacă),
structuri de joacă pentru copii, stâlpi de poartă
de dimensiuni reduse pentru sporturi, submarine
de jucărie cu telecomandă, table pentru jocul
de cărți cribbage, telecomenzi pentru jucării,
telefoane de jucărie, telescoape de jucărie,
tăblițe magice cu butoane (pentru desenat), ținte,
ținte electronice pentru jocuri, ținte electronice
pentru jocuri și sporturi, tobogane, tobogane
(articole de joacă), tobogane acvatice, tobogane
cu apă (echipamente recreativ), tobogane de
apă, tobogane pentru cățărat (aparate de joacă
pentru copii), tocuri pentru pistol de jucărie,
trambuline, triciclete (articole de joacă), triciclete
pentru copii mici (jucării), trompete de hârtie,
truse de jucărie pentru prelevarea amprentelor,
truse de modelare, tuneluri de jucărie, unelte
de jucărie, unelte manuale de jucărie, unghii
artificiale de jucărie, ursuleți de jucărie umpluți,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule cu
patru roți pentru copii (jucării), vârtelnițe pentru
zmeie, vehicule de jucărie cu telecomandă,
vehicule de jucărie electronice, vehicule de
jucărie electronice inteligente, vehicule de
jucărie electronice teleghidate, vehicule de
jucărie motorizate pentru călărit, vehicule de
jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de transport pentru copii (articole
de joacă), vehicule robot de jucărie care se
transformă, vehicule în miniatură turnate, viziere
pentru căști de jucărie, xilofoane de jucărie,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, yoyo,
zmeie, zmeie ca jucării, zornăitoare pentru
bebeluși care conțin inele de dentiție, aparate
pentru cățărat (echipamente pentru terenuri de
joacă), arene portabile pentru ga-ga, atracții
în parcuri tematice de tip rides, balansoare
(echipamente pentru spații de joacă), balansoare
(echipamente pentru teren de joacă), castele
gonflabile pentru copii, călușei, echipament de
locuri de joacă pentru copii, echipamente din
lemn pentru terenuri de joacă, echipamente din
metal pentru terenuri de joacă, echipamente din
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plastic pentru terenuri de joacă, roți de loterie,
structuri de cățărat pentru terenuri de joacă,
tobogane (echipamente pentru spații de joacă),
tururi în parcuri de distracție.

───────

(210) M 2021 08974
(151) 16/12/2021
(732) RED DRINKS SRL, STR. ION

ANDREESCU NR. 34, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NIKKI EVENTS

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
41. Educatie, furnizarea de instruire,
divertisment, activitati sporturi si culturale.

───────

(210) M 2021 08975
(151) 16/12/2021
(732) BECIUL DOMNESC GRUP

S.A., STR. AVANTULUI NR. 12,
JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI,
620075, VRANCEA, ROMANIA

(540)

S Simţuri

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

32. Vinuri dezalcoolizate total sau partial,
siropuri sau sucuri de fructe.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.
39. Transport, ambalare, imbuteliere,
depozitare, livrarea produselor.

───────
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(210) M 2021 08976
(151) 16/12/2021
(732) MEDICAST EUROPE 3D SRL,

STR. STEFAN OCTAVIAN IOSIF
NR.32, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

MEDICAST3D EASY LIFE

(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
10. Articole ortopedice, dispozitive terapeutice
şi de asistenţă adaptate pentru persoanele cu
dizabilităţi, proteze şi orteze.
35. Servicii de comerţ cu proteze şi orteze.

───────

(210) M 2021 08977
(151) 16/12/2021
(732) NICOLETA TEMELIE, STR.

TURTURELELOR NR. 11B SCARA
B AP. 804 ET. 8, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030829, ROMANIA

(540)
Harta Stelelor

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

16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, postere
din hârtie, postere montate, albume cu postere,
afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite din hârtie,
reproduceri artistice imprimate, reproduceri
artistice tipărite, reproduceri de artă grafică,
reproduceri grafice, șasiu pentru tablouri,
paspartuuri pentru tablouri, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, afișe publicitare, agende,

albume foto și albume pentru colecționari,
calendare, calendare tipărite, caricaturi, colaje,
decorațiuni adezive de perete, realizate din
hârtie, etichete adezive, etichete adezive
din hârtie, etichete din carton, etichete
din hârtie, etichete pentru cadouri, felicitări,
felicitări (care însoțesc) cadouri, felicitări
aniversare, felicitări imprimate cu informații
electronice stocate, felicitări pentru ocazii
speciale, fotografii, fotografii imprimate, fotografii
înrămate și neînrămate, hărți de perete ilustrate,
imprimări giclée, invitații, invitații tipărite, invitații
tipărite pe carton, invitații tipărite pe hârtie,
invitații (articole de papetărie), reproduceri
fotografice, reproduceri grafice, reproduceri
artistice imprimate, reproduceri color, tăvi pentru
birou, tăvițe pentru corespondență, tăvi de birou
pentru documente, litografii (obiecte de artă),
aplicații din hârtie, cadre din hartie pentru rame
fotografice, carduri cu mostre de culori, hârtie
caligrafică, imprimeuri pe pânze, pânze pentru
pictură, afișe (suporturi pentru - din hârtie sau
carton), foi de hârtie (papetărie), cutii de carton
pentru atenții oferite invitaților, hârtie adezivă,
hârtie de imprimat, hârtie de sublimare termică,
hârtie de tipar (produse finite), hârtie fotografică
(nesensibilizată chimic), hârtie fină, hârtie pentru
imprimare cu laser, hârtie pentru imprimare
digitală, hârtie pentru reproducere, abțibilduri
(decalcomanii), abțibilduri aplicate prin călcare,
abțibilduri decorative pentru căști, afișe tipărite
din hârtie, afișe publicitare, afișe din hârtie,
afișe, arte vizuale tipărite, bannere de afișaj
fabricate din carton, bannere de afișaj realizate
din hârtie, bannere din hârtie, broșuri, blocuri
de hârtie, blocuri de desen, broșuri tipărite, cărți
care conțin mostre de articole pentru acoperirea
pereților, cărți de vizită, cărți poștale ilustrate,
cartonașe ilustrate, cărți, reviste, ziare tipărite
și alte publicații media pe hârtie, cărți poștale
și cărți poștale ilustrate, cartonașe tipărite
cu numere de masă pentru ocazii speciale,
cartonașe tipărite cu nume pentru ocazii
speciale, cutii pentru hărți, cutii pentru articole
de papetărie, cutii pentru creioane, cutii pentru
papetărie, cutii special adaptate pentru păstrarea
cartonașelor de schimb din domeniul sportiv, cutii
pentru mezuzah, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, decorațiuni de petreceri din hârtie
metalică, etichete adezive din hârtie, etichete
adezive tipărite, etichete autocolante, embleme
imprimate, embleme din hârtie, etichete din
carton, etichete tipărite din hârtie, felicitări
de crăciun, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări aniversare, felicitări cu mesaje
motivaționale, felicitări imprimate cu informații
electronice stocate, felicitări muzicale, felicitări
pentru ocazii speciale, felicitări pentru ziua
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de naștere, etichete umoristice tipărite pentru
sticle de vin, fluturași publicitari, fluturași
informativi, fișe cu informații, fișiere, foi tipărite
cu informații, folii transparente (papetărie), folii
pentru documente, folii adezive de transfer,
folii transparente din plastic, fotografii, formulare
tipărite parțial, fotografii imprimate, fotografii
ale jucătorilor pentru colecționari, fotografii
neînrămate și înrămate, fotografii semnate,
fotografii înrămate și neînrămate, fotografii
școlare, grafice tipărite, hărți de navigație
pentru utilizarea pe bărci cu vele, hărți de
perete ilustrate, hărți de traseu, hărți din
materiale plastice flexibile, hărți rutiere, imprimări
giclée, imprimeuri cu desene animate, invitații
la petreceri, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, invitații tipărite pe carton, invitații
tipărite pe hârtie, material promotional imprimat,
materiale imprimate, meniuri, meniuri tipărite,
minifelicitări, pagini de albume de fotografii,
pagini din albume (pentru fotografii, tăieturi din
ziare), partituri tipărite, panouri publicitare din
hârtie, panouri publicitare tipărite, din hârtie,
panouri publicitare tipărite, din carton, picturi
artistice, planuri tipărite, postere din hârtie,
postere montate, pliante tipărite, plicuri, produse
de imprimerie, programe de procesare a datelor
în formă imprimată, programe tipărite, rame
pentru fotografii, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri artistice imprimate, reproduceri
color, reproduceri de artă grafică, reproduceri
grafice, scrisori (hârtie pentru -), semne de carte,
semne de carte din hârtie, semne de carte
din piele, semne de carte pentru documente
(stegulețe de marcare), seturi de birou, tăvițe
pentru corespondență, tăvi pentru birou, tăvi
de birou pentru documente, tipare tipărite
pentru croitorie, tipare pentru croitorie, tipare de
croitorie, tipărituri, tipărituri sub formă de imagini,
triunghiuri pentru proiectare.
35. Marketing promoțional, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,

publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar., servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conținut înregistrat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 08978
(151) 16/12/2021
(732) RAZVAN-PANDELE ALEXE, STR.

PIATRA MORII, NR 24, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
IN ORICE CAZ, DE PARTEA TA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii oferite de avocaţi,
asistenţi juridici şi consilieri juridici personali,
persoanelor fizice, grupurilor de persoane,
organizaţiilor şi întreprinderilor, servicii de
soluţionare alternativă a litigiilor, managementul
drepturilor de autor, servicii juridice in
domeniul migratiei, auditare a conformității
de reglementare, auditare a conformității
juridice, consultanţă în proprietate intelectuală,
cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, administrarea juridică
a licenţelor, servicii juridice in în legătură
cu negocierea contractelor pentru terţi,
consiliere juridică pentru a răspunde la
cererile de ofertă / consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de propuneri,
servicii de monitorizare juridică, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, licenţierea
proprietăţii intelectuale, licenţierea software-
ului de calculator (servicii juridice), licenţiere
(servicii juridice) în cadrul publicării de software,
servicii privind litigiile, mediere, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică.
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───────

(210) M 2021 08979
(151) 16/12/2021
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

GLADIATORII BUCUREŞTI , STR.
MAIOR ION CORAVU NR. 31, BL.
P3A, SC. A, AP. 3, SECTOR 2 ,
BUCUREŞTI , ROMANIA

(540)

GLADIATOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 23.05.05

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

25. Articole de îmbrăcăminte pentru copii
mici, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte pentru arte marțiale,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru atletism, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, baie(slip bărbătesc), bandane, bluze,
bluze cu gluga, bluze de antrenament, bluze
de treining, bluze sport, bluze sport cu mâneci
scurte, bluze si sorturi pentru sport, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți pentru atletism,
costume de baie pentru bărbați si femei,
costume de jogging (îmbrăcăminte), echipament
sportiv, geci, hanorace sport, îmbrăcăminte
pentru sport, îmbrăcăminte cu protecția contra
vântului, jambiere, maiouri pentru sport,
pantaloni de antrenament, pantaloni de treining
scurți, pantaloni de treining, pantaloni de
sport, pantaloni scurți pentru sport, sort
bărbătesc de baie, sorturi, șosete pentru sport,
treninguri(pentru sport), tricouri.

───────

(210) M 2021 08980
(151) 16/12/2021
(732) SISSEL INTERNATIONAL GMBH,

RÖMERSTRASSE 30/2. STOCK,
BREGENZ, 6900, AUSTRIA

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

(540)
SPINEFITTER

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

10. Aparate de masaj, aparate de exercitii
pentru întinderea și întărirea mușchilor în scopuri
medicale și terapeutice.
28. Articole de gimnastica si de sport,
echipamente de gimnastică și sport.
41. Instruire în desfășurarea activităților
sportive, organizarea de cursuri de gimnastică.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/12/2021

(210) M 2021 08982
(151) 16/12/2021
(732) SMART HEALTH SOLUTIONS

SRL, STR. VICINA NR. 10, BL.
38, SC. 3, AP. 48, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 051928, ROMANIA

(540)

JAD WELLNESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.01.01

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

clase:
10. Aparate pentru terapia prin acupresiune,
aparate de masaj pentru spate, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate electrice pentru
masaje estetice, aparate de masaj pentru
picioare, aparate de masaj (de uz medical),
aparate de masaj, electrice sau neelectrice,
paturi de masaj de uz medical, scaune de
masaj, scaune de masaj cu aparate de
masaj incorporate, aparate de masaj de uz
personal, aparate de masaj pentru gât, aparate
terapeutice cu dispozitive de masaj, pernuțe
de masaj termal, aparate pentru vibromasaj,
aparate folosite în termoterapie, perne electrice
pentru uz medical, aparate electrice pentru
terapie cu frecvențe joase, covorașe pentru
acupresiune, dispozitive medicale pentru terapia
prin moxibustie, aparate de termoterapie de
uz medical, aparate de hidroterapie de uz
medical, aparate pentru stimularea electrică a
mușchilor, aparate pentru stimularea terapeutică
a corpului, aparate pentru stimularea terapeutică

a mușchilor, aparate pentru tratamente cu
căldură, aparate cu infraroșii de uz medical,
aparate pentru terapia cu ultrasunete, aparate
de masaj, scaune pentru coloana vertebrală
(aparate medicale).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate medicale, publicitate online.
44. Servicii de masaj, servicii de masaj la
picioare, masaj cu pietre calde, servicii de
furnizare de informații medicale, chiropractică,
furnizare de informații despre chiropraxie,
servicii medicale, asistență sanitară în legătură
cu chiropractica, consultanță privind îngrijirea
sănătății, servicii de acupunctură, servicii de
îngrijiri medicale, servicii medicale de stațiuni
balneare, servicii de tratament medical, servicii
de consiliere medicală, consultații medicale,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii medicale și de sănătate,
saloane de frumusețe, furnizare de informații
despre servicii ale saloanelor de frumusețe,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii.

───────

(210) M 2021 08983
(151) 16/12/2021
(732) MINET CONF SRL, STR.

CATANESTILOR NR. 49A, JUDEȚ
VÂLCEA, RAMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR.
33, ET.1, AP.7, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
SOMNEXPERT

SUPRAPONDERAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Saltele, saltele de schimb, saltele cu
arcuri, saltele de pat, saltele din spumă,
saltele auto portabile, saltele din latex, saltele
(altele decât saltelele pentru nașteri), saltele
de dormit, toppere matlasate pentru saltele,
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protecții matlasate pentru saltele (toppere),
paturi, așternuturi, saltele și perne, saltele
pentru copii, utilizate pentru dormit, perne, perne
umplute, perne decorative.
24. Țesături matlasate (huse de saltele), huse
pentru saltele, țesături matlasate (huse pentru
perne și saltele), strat de protecție pentru saltele
(altele decât cele pentru incontinență), huse de
protecție pentru saltele și piese de mobilier, huse
pentru saltea, așternuturi de pat (lenjerie), huse
(lenjerii) și pături pentru pat, lenjerie de pat.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile.

───────

(210) M 2021 08984
(151) 16/12/2021
(732) SPIDERLINKED SRL, STR.

HARMANULUI NR. 284, JUDEȚ
BRAȘOV, BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

rentinsider

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#101D29), verde (HEX #20716A)

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare

și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, materiale
înregistrate, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, agende electronice, unități
de codificare electronice, receptoare optice,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), decodoare, dispozitive audio-vizuale
și fotografice, cabluri de semnal pentru it/av
și telecomunicații, aparate de copiere, aparate
de înregistrare, baze de date computerizate,
conținut media, fișiere de date înregistrate,
buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți electronice,
cărți audio, publicații electronice descărcabile,
modele de realitate virtuală, medii descărcabile,
grafică digitală (software descărcabil), software,
aplicații software, portaluri inteligente pentru
stocare definită prin software, platforme de
software colaborative (software), pachete de
software, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, software de monitorizare,
analiză, control și derulare de operațiuni din
lumea fizică, software de sistem și de suport
de sistem și firmware, sisteme de operare,
programe de sisteme de operare, firmware
și drivere pentru dispozitive, software pentru
aplicații web și servere, calculatoare și hardware
de calculator, servere cloud, software pentru
cloud computing, software pentru servere de
cloud, aplicatii mobile, portaluri inteligente pentru
analiza de date în timp real.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de
afaceri, administrarea hotelurilor, administrarea
condominiilor, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, administrarea centrelor
de apeluri pentru terți, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, exploatarea întreprinderii (pentru terți),
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, management
hotelier pentru terți, management de afaceri
în domeniul atracțiilor pentru vizitatori,
intermediere publicitară, managementul
activităților comerciale, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, mediere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
managementul relației cu clienții, planificare
strategică în afaceri, servicii de consultanță în
afaceri, servicii de asistență administrativă și
prelucrare de date, servicii de management
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hotelier (pentru terți), servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
marketing imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, licitaţii în domeniul imobiliar,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
închiriere de automate de vânzare, închiriere
de mașini și aparate de birou, închiriere
de material publicitar, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
spațiu publicitar pe site-uri web, închiriere
de panouri publicitare digitale, închiriere de
panouri publicitare, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru
terți, pregătire și plasare de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare de exterior pentru terți, analiza datelor
studiilor de piață, servicii de analiză a datelor
comerciale, analiza datelor și statisticilor studiilor
de piață, compilare și analiză de informații
și date cu privire la managementul afacerilor,
consiliere cu privire la analiza obiceiurilor de
cumpărare și nevoilor clienților, oferită prin date
senzoriale, precum și referitoare la calitate și
cantitate, analiză statistică în afaceri, servicii
de analiză și raportare statistică în scopuri
comerciale, cercetare și analiză de piață,
cercetare computerizată de piață, cercetare
de piață pentru publicitate, compilații statistice,
analize și rapoarte statistice, compilare de
date statistice, servicii de înregistrare de date
statistice, servicii de compilare de date statistice,
compilare de baze de date computerizate,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, plasare de
reclame, pregătirea și distribuirea reclamelor,
servicii on-line de colaborări de afaceri în rețea,
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea comercială, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare.
36. Afaceri imobiliare, administrarea
proprietăților în regim de multiproprietate,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru terți),
administrare de imobile, gestiunea imobilelor,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți
în numele terților, servicii fiduciare imobiliare,

servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, servicii de brokeraj
de bunuri imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
punere la dispoziție de locuințe, selectare și
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), gestionare de proprietăți imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, închirieri
de locuințe (apartamente), furnizare de cazare
permanentă, servicii de coproprietate imobiliară,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, colectarea chiriilor, agenți imobiliari,
servicii ale agenților imobiliari, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, închiriere de
apartamente, administrare de clădiri cu
apartamente, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri,
închiriere de case, servicii financiare în domeniul
vânzării și cumpărării de valori mobiliare,
servicii de asigurare, servicii imobiliare,
asigurări, servicii de evaluare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, colectarea
chiriilor, achiziții de terenuri pentru închiriere,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de portofolii de proprietăți, furnizare de
locuințe permanente, gestionarea proprietăților
(imobiliare), organizare de închirieri de
apartamente, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de gestiune de multiproprietăți, servicii
de localizare de apartamente pentru terți (cazare
permanentă), administrare de închiriere de
apartamente, închirieri de apartamente și birouri,
închirieri de apartamente, garsoniere și camere,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, consultanță privind investițiile
rezidențiale, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
terenuri, credite pentru contracte de închiriere
cu opțiune de cumpărare, agenții sau brokeraj
de închiriere de terenuri, agenții sau brokeraj de
arendare sau închiriere de terenuri, administrare
de închiriere de apartamente, achiziții de terenuri
pentru închiriere, închiriere de centre de afaceri,
închiriere de birouri pentru co-working (lucru la
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comun), închiriere de apartamente, încheiere
de contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, leasing sau închiriere de clădiri,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți comerciale, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, închiriere de spațiu în centrele
comerciale, închiriere de spații de cazare
permanentă, închiriere de spații comerciale,
închiriere de săli de expoziție, închiriere de
mașini de numărat și sortat bani, servicii
de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, investiții imobiliare, evaluări
imobiliare, agențiile imobiliare, afaceri imobiliare,
agenții imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, planificare de investiții imobiliare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, organizare de
închirieri imobiliare, evaluare și gestionare de
bunuri imobiliare, consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, furnizarea de recenzii
pentru apartamente si imobile de inchiriat,
consultanță imobiliară.
37. Construcții și demolări de clădiri, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
servicii de excavare și extracție de zăcăminte
naturale, reparații și întreținere de clădiri,
amenajare de terenuri (construcții), aplicarea de
acoperiri de protecție pentru clădiri, acoperirea
lucrărilor de zidărie de cărămidă, aplicarea
de tencuială pe clădiri, zugrăvirea caselor,
vopsire și lăcuire, terasamente, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilor, supravegherea
lucrărilor de demolare a clădirilor, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, stratificarea betonului,
structurare de plafoane, stivuirea pământului,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
supervizarea construcțiilor pe șantier, servicii de
management în construcții, servicii de tâmplărie,
servicii de zugrăvire și decorare, servicii de
instalare de țevi, servicii de izolare, servicii
de excavare, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de instalații electrice, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri,

servicii de construcții de clădiri, servicii de
construcții de structuri temporare, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, servicii de cimentare, servicii
de cofrare, servicii de consiliere cu privire la
construcția de clădiri și de alte structuri, servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
servicii de aplicare de acoperiri protectoare
pe suprafețele exterioare ale clădirilor, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii consultative privind demolarea de clădiri,
servicii consultative privind construcția de lucrări
publice, perforarea rocilor, montarea izolației
termice la clădiri, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, lucrări
de fundație, lucrări de construcție, instalare
de plăci de fibră, instalare de împrejmuiri,
instalare de elemente prefabricate pentru
construcții, instalare de conducte, instalare de
cofraje pentru betonare, instalare de acoperișuri,
inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor de
construcție), furnizarea de informații în materie
de construcții, impermeabilizarea construcțiilor,
ghidarea pilonilor, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații online privind construirea de clădiri,
forarea puțurilor, demontare de clădiri, demolare
de structuri, curățarea terenurilor pentru
construcții, construirea de zone rezidențiale,
construirea de fabrici, construirea de aeroporturi,
construire de școli, construire de uzine
chimice, construire de spitale, construirea
de centre comerciale, construirea de clădiri
destinate procesului educativ, construirea de
clădiri industriale și pentru producție, construire
de părți de clădiri, construire de locuințe
private, construcții de infrastructură, construcții,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de autostrăzi,
concasarea betonului, sudură pentru reparații,
servicii de tâmplărie (reparații), vopsire, pentru
suprafețe interioare și exterioare, servicii de
restaurare de zugrăveli, servicii de renovare
a apartamentelor, reparații clădiri, renovarea
clădirilor, curățarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, conservarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, întreținerea clădirilor, consolidare de
clădiri, instalarea armăturilor pentru clădiri,
construcții de clădiri comerciale, supravegherea
reparațiilor la clădiri, curățarea industrială
a clădirilor, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, restaurări specializate de clădiri,
reparații și întreținere de clădiri, pulverizare
insecticide pentru clădiri comerciale, vopsire și
decorare de clădiri, lucrări de reparații la clădiri,
ameliorarea solului, construire de structuri
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subterane, construcție de clădiri de apartamente,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, închiriere de echipamente de șantier,
închiriere de echipamente de manipulat
materiale, închiriere de echipamente folosite la
construcția de clădiri, închiriere de echipament
pentru întreținerea vehiculelor, închiriere și
întreținere de platforme de lucru, închiriere de
unelte.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, transmisie de
software de divertisment interactiv, comunicarea
cu terminale de computere și acces
internet, comunicare prin mijloace electronice,
comunicare prin bloguri online, comunicarea cu
terminale de computere şi acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie şi telefonie
mobilă, furnizare de acces la conţinut, site-
uri şi portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la conţinut video
şi audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, servicii de conferinţe pe web,
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferinţă şi videoconferinţă,
furnizare de instalaţii de videoconferinţă,
transmisie on-line de publicaţii electronice,
transmisii audio, video şi multimedia prin internet
şi alte reţele de comunicaţii, administrarea unei
rețele de telecomunicații, asigurarea accesului la
rețele de telecomunicații, camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, colectare
și transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații prin
rețele electronice, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, consultanță în domeniul
comunicațiilor, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru linii
de chat, consultanță profesională privind
telecomunicațiile, exploatare de sisteme de
telecomunicații, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, furnizare (punere
la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de instalații de comunicare
pentru schimbul de date electronice, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
servicii de comunicații (transmisie), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicații electronice, servicii de

comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin satelit, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de mesagerie, servicii
de teleconferință și videoconferință, servicii de
telecomunicații de rețele digitale, servicii de
telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu, transfer de date
fără fir prin protocoale de aplicații fără fir (wap),
închiriere de telefoane inteligente, închirierea
de timp de acces la un server de baze de
date, furnizarea de forumuri online, furnizarea de
forumuri online pentru comunicare în domeniul
jocurilor electronice.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software
ca serviciu (saas), platformă ca serviciu
(paas), platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii
de testare, autentificare și controlul calității,
consultanță it, servicii de consiliere și asigurare
de informații în domeniul it, gestionarea
serviciilor informatice (itsm), dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
securitate, protecție și reconstituire it, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, servicii de duplicare și
conversie a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, programare computerizată,
închirierea de software pentru calculatoare,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţ, găzduirea site-urilor
(site-uri web), instalarea de software pentru
calculatoare, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, proiectare de hardware
pentru prelucrarea și distribuirea conținuturilor
media, cercetare în domeniul mijloacelor de
comunicare sociale, programare de aplicații
multimedia, găzduire de conţinut digital, găzduire
de servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (acaas), actualizare de pagini de
internet, actualizarea software-ului, cercetare
referitoare la programele pentru calculator,
proiectare de software, dezvoltare de rețele
informatice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, consultanță cu privire la securitatea pe
internet, consultanță it, servicii de consiliere și
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asigurare de informații, asigurarea posibilității
de utilizare temporară a unui software on-
line nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, securitate, protecție și reconstituire
it, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, servicii de
dezvoltare de jocuri video, creare de programe
informatice, integrarea programelor informatice,
design de site-uri web, proiectare de site-uri
web, întreținere de site-uri web, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
evaluarea proprietăților imobiliare, întocmire de
rapoarte privind planificarea imobiliară, servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare,
servicii de analiză de date tehnice, proiectare de
baze de date computerizate.

───────

(210) M 2021 08985
(151) 16/12/2021
(732) BEST IN TOWN DESIGN SRL,

STR. LEGUMICULTORULUI
NR. 19, SAT BILIESTI, JUDEȚ
VRANCEA, COMUNA BILIESTI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API SRL, STR. 11
IUNIE NR. 51, SCARA A, ET. 1, AP.
5, COMPLEX VIVANDO, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040171, ROMANIA

(540)

BIT BEST IN TOWN DESIGN
CUSTOMIZE PERSONALITIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 27.05.17; 26.11.03

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
regruparea în avantajul terților articolelor
de îmbrăcăminte, articolelor de încălțăminte,
articolelor pentru acoperirea capului (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
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vadă și să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
publicitate, lucrări de birou, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale, marketing imobiliar, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, analiză
de marketing în domeniul imobiliar, vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare., servicii de
marketing, publicitate şi promovare, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, publicitate
online.
42. Clasa 42. proiectare (design) de clădiri,
servicii de design arhitectural, servicii de design
interior și exterior, design de site-uri web, servicii
de personalizare de software.

───────

(210) M 2021 08986
(151) 16/12/2021
(732) ASOCIAȚIA POSTULUI

TERAPEUTIC, ȘOSEAUA VECHE
NR 168B, COMUNA COMARNA,
JUD.IAȘI, OSOI, IAȘI, ROMANIA

(540)
ASOCIAȚIA POSTULUI

TERAPEUTIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, pensule,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de prelucrare
de date (lucrări de birou)
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
44. Servicii medicale, servicii de asistență
medicală pentru oameni

───────

(210) M 2021 08987
(151) 16/12/2021
(732) SIMONA OPREA, STR.

CLUCERULUI, NR. 54, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
KOOA

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

16. Hârtie de ambalaj, ambalaj de carton,
ambalaje pentru cărți, ambalaj de cadouri din
hârtie, pungi de hârtie, pungi cu mânere.
17. Foi de viscoză, altele decât cele pentru
ambalaj.
22. Sfori pentru ambalaj.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
26. Articole de păr (decorativ, fixare și protetice).
35. Servicii de comert, online, cu ridicata,
magazin, cu amanuntul,
promovare servicii online, publicitate
42. Design de modele, servicii de design
vestimentar, furnizare de informații despre
servicii de design vestimentar, servicii de
consultanță în design vestimentar

───────

(210) M 2021 08988
(151) 16/12/2021
(732) ASOCIAȚIA POSTULUI

TERAPEUTIC, ȘOSEAUA VECHE
NR 168B, COMUNA COMARNA,
JUD.IAȘI, OSOI, IAȘI, ROMANIA

(540)
TABĂRA DE POST

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, pensule,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, materiale
și mijloace pentru decorare și artă, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative
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41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
44. Servicii medicale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii de
asistență medicală pentru oameni, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni

───────

(210) M 2021 08989
(151) 16/12/2021
(732) S.C. AERA AIR QUALITY GROUP

S.R.L., STR. VULCAN JUDETUL,
NR.31-35, BL.B3A, SC.1, ET.2,
AP.15, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

AERA AIR QUALITY GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
6. Materiale de construcții și elemente din
metal respective: țevi, tuburi și furtunuri și
garnituri pentru acestea, inclusiv supape, din
metal, adaptoare pentru țevi (metal), armături
metalice pentru conducte de aer comprimat,
ansambluri de supape metalice (altele decât
piesele de mașini), armături metalice pentru
conducte, armături metalice pentru conducte de
aer comprimat, balamale din metal pentru fixarea
țevilor, canale de conducte metalice (altele
decât cele electrice), canale metalice pentru

cabluri (altele decât electrice), canale metalice
pentru cabluri electrice, capace metalice pentru
canalele de scurgere, cleme din metal pentru
tuburi, cleme din metal, pentru furtunuri, cleme
metalice pentru cabluri sau tuburi, colectoare
metalice pentru canalizare, colectoare pentru
apa de ploaie (metal), coliere metalice de
îmbinare pentru țevi, conducte de canalizare din
metal, conducte de descărcare (metalice) pentru
instalații de construcții, conducte de ventilare
(metalice), conducte de ventilare din metal
pentru clădiri, conducte din metal pentru instalații
de ventilare și climatizare, conducte metalice,
conducte metalice de refulare, conducte
metalice de scurgere, învelișuri metalice pentru
țevi, instalații metalice pentru conducte de
canalizare (altele decât cele electrice), garnituri
pentru țevi din metal (racorduri), garnituri
metalice pentru furtunuri, furtunuri metalice
pentru piscine, furtunuri metalice pentru lucrări
de instalație de apă și canal, extensii metalice
pentru țevi, dispozitive metalice de înfășurare,
nemecanice, pentru furtunuri, drenuri metalice
pentru construcția sistemelor de hidroizolare a
subsolurilor, distanțiere din metal pentru țevi,
cuplaje metalice pentru furtunuri de incendiu,
deversoare (canale de scurgere) din metal,
deversoare (canale) din metal, coturi metalice
pentru țevi, coturi metalice pentru țevi inclusiv
cele din aliaje de oțel și titan, cuplaje din
metale pentru tuburi, coturi de ieșire metalice,
conectori de îmbinări (de metal) pentru conducte,
conducte metalice pentru instalații de încălzire
centrală, conducte metalice pentru distribuția
lichidelor și gazelor, conducte metalice pentru
apă, tambure metalice de furtunuri pentru
aer (nemecanizate), supape metalice pentru
controlarea fluxului gazelor în conducte, supape
metalice pentru reglarea debitului lichidelor în
conducte, sifoane de pardoseală din metal,
tuburi metalice de scurgere, supape metalice
de radiator (altele decât cele termostatice),
tuburi metalice de ramificație, rafturi (structuri)
metalice pentru țevi, racorduri pentru conducte
metalice, racorduri metalice pentru conducte,
racorduri metalice pentru țevi, racorduri rotative
din metal pentru conducte, racorduri metalice
folosite la țevi inclusiv cele din oțel aliat și
din titan, țevi metalice, țevi metalice cu bride,
țevi metalice, inclusiv cele din aliaj de oțel și
titan, țevi rabatabile din metal, țevi subterane
de scurgere, din metal, țevi și tuburi metalice,
țevi din oțel inoxidabil, țevi din metal pentru
ascunderea conductelor de apă, țevi din metal
pentru adăpostirea conductelor de ventilație, țevi
de ramificație metalice, inclusiv cele din aliaje
de oțel și titan, țevi de irigare din metal, țevi de
foraj din metal, țevi de fontă, țevi confecționate
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din metal pentru cuplarea conductelor de
lichide, tuburi din metal pentru gaze, manșoane
metalice pentru țevi, țevi confecționate din
metal pentru cuplarea canalelor de gaze,
țevi confecționate din metal pentru cuplarea
canalelor de lichide, țevi confecționate din metal
pentru cuplarea conductelor de gaze, tuburi
din aliaje de cupru, tuburi din aliaje de nichel,
tuburi de ramificare din metal pentru conducte,
tuburi de cupru (altele decât piese pentru
mașini), tambure metalice pentru înfășurarea
manuală a furtunurilor de grădină, tuburi metalice
pentru uz industrial, valve din metal acționate
manual, valve metalice (altele decât părți de
mașini), valve metalice pentru conducte de apă,
valve metalice pentru conducte de scurgere,
tuburi flexibile din metal, conducte metalice
pentru instalații de climatizare, conducte
metalice pentru instalații de ventilare și
climatizare, tubulaturi metalice, cupole metalice,
canaturi metalice, bare metalice, conectoare
metalice, structuri metalice, opritoare metalice,
corniere metalice, borduri metalice, parapete
metalice, grile metalice, carabine metalice,
extrudări metalice, monturi metalice, profiluri
metalice, casete metalice, mulaje metalice,
distanțiere metalice, tuburi metalice, cadre
metalice, jgheaburi metalice, tije metalice, plăci
metalice, intrări metalice, panouri metalice,
acoperiri metalice, grilaje metalice, spaliere
metalice, borne metalice, bobine metalice,
pardoseli metalice, armături metalice, grinzi
metalice, garnituri (metalice), suporturi metalice,
construcții metalice, ajutaje metalice, inele
metalice, cofraje metalice, coșuri metalice,
șuruburi metalice, crampoane metalice, fire
metalice, intradosuri (metalice), pavaje metalice,
cuve metalice, legături metalice, grătare
metalice, tije metalice filetate, cadre (structuri)
metalice, construcții metalice transportabile,
construcții metalice deplasabile, construcții
mobile metalice, grilaje metalice extensibile,
module metalice transportabile, dopuri (cepuri)
metalice, secțiuni profile metalice, piese metalice
ștanțate, profile metalice (semifabricate).
11. Aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, aparate cu ioni accelerați (pentru
tratarea aerului), pistoale de ionizare pentru
tratarea aerului, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului, perii de ionizare pentru
tratarea aerului, instalații de climatizare,
instalații de climatizare, aparate de climatizare,
ventilatoare axiale de climatizare, instalații
de climatizare pentru vehicule, instalații de
climatizare a aerului, instalații de climatizare
pentru vehicule, filtre electrice pentru aparate
de climatizare, instalații de ventilare pentru
vehicule (climatizare), instalații de climatizare

a aerului pentru vehicule, radiatoare (de
uz industrial folosite pentru climatizare),
instalații pentru purificare, desalinizare și
climatizarea apei, sisteme hvac (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului), echipament
pentru încălzire, ventilare, climatizare și
purificare (ambient), sisteme hvac pentru
vehicule (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), umidificatoare, umidificatoare electrice,
umidificatoare industriale, umidificatoare (pentru
uz domestic), umidificatoare pentru încăperi
(aparate), umidificatoare pentru instrumente
muzicale, umidificatoare care generează
anioni, umidificatoare electrice de uz casnic,
umidificatoare pentru terarii de reptile,
umidificatoare de aer pentru automobile,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrală, umidificatoare (altele decât cele de
uz medical), umidificatoare cu alimentare prin
usb pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare de cameră care conțin
apă și care sunt amplasate pe radiatoarele de
încălzire centrală, filtre de apă, filtre de ceai
(aparate), filtre pentru aparatură de alimentare
cu apă, filtre pentru conductele de apă, filtre
pentru aparate de iluminare, filtre pentru aparate
de iluminat, filtre pentru aparate de încălzit, filtre
de apă (aparate) folosite în scopuri agricole, filtre
de apă, de uz industrial, filtre de apă (instalații)
pentru agricultură, filtre pentru aparate de aer
condiționat, filtre colorate pentru aparate de
iluminat, filtre folosite cu aparatele de ventilare,
filtre pentru dispozitive de alimentare cu apă,
filtre pentru aparatele de extragere a gazelor,
filtre pentru aparatele de extragere a fumului,
filtre de apă pentru robinet de uz casnic, filtre
pentru aparate sanitare de distribuire a apei,
filtre magnetice ca părți de aparate de încălzire
centrală, filtre pentru utilizare cu aparatură și
dispozitive de iluminat, filtre de aer pentru
unitățile aparatelor de aer condiționat, filtre
de aer utilizate ca aparate de extracție a
prafului în procesele industriale, filtre pentru
curățarea aerului, aparate pentru sterilizarea
aerului, aparate pentru umidificarea aerului,
aparate pentru umezirea aerului, instalații pentru
gestionarea aerului, aparate pentru înghețarea
aerului, instalații pentru recircularea aerului,
aparate pentru recircularea aerului, aparate
pentru încălzirea aerului, separatoare pentru
purificarea aerului, separatoare pentru curățarea
aerului, clapete pentru controlul aerului, instalații
pentru extragerea aerului, mașini pentru
purificarea aerului, dispozitive pentru curățarea
aerului, instalații pentru purificarea aerului,
aparate pentru purificarea aerului, instalații
pentru încălzirea aerului, cicloane (aparate
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pentru purificarea aerului), aparate pentru
suflarea aerului rece, aparate de filtrare a aerului,
aparate de purificare a aerului, dispozitive
de purificare a aerului, centrale de tratare
a aerului, aparate pentru circularea aerului,
filtre pentru purificarea aerului, cazane pentru
încălzirea aerului, instalații pentru congelarea
aerului, instalații pentru răcirea aerului, aparate
pentru dezodorizarea aerului, dispozitive pentru
răcirea aerului, aparate de umidificare a aerului,
instalații de umidificare a aerului, echipament de
tratare a aerului, instalații de distribuție a aerului,
aparate de condiționare a aerului, instalații de
condiționare a aerului, instalații de filtrare a
aerului, aparate de încălzire a aerului, lămpi
germicide pentru purificarea aerului, cicloane
(mașini de epurare a aerului), aparate și
mașini pentru purificarea aerului, dispozitive de
inducție a aerului (aer condiționat), arzătoare
fixe cu acetilenă cu aspirarea aerului, filtre
pentru hotele de extracție a aerului, aparate
pentru condiționarea aerului folosite în vehicule,
instalații de condiționare a aerului pentru
vehicule, hote pentru aparate de condiționare
a aerului, aparate electrostatice de precipitat
pentru curățarea aerului, dispozitive de răcire a
aerului prin evaporare, aparate de purificare a
aerului pentru automobile, aparate de purificare
a aerului de uz comercial, unități mobile de
răcire a aerului prin evaporare, oxidanți termici
pentru controlul poluării aerului în industrie,
oxidanți catalitici pentru controlul poluării aerului
în industrie, aparate de purificare a aerului, de
uz menajer, dispozitive de recuperare pentru
preîncălzirea aerului de combustie în sisteme
de încălzire prin utilizarea de gaze de ardere,
filtre pentru purificarea aerului (piese de mașini
sau instalații de purificare), hote de extracție a
aerului folosite împreună cu mașinile de gătit,
duze cu jet pentru circularea aerului cald în
căzi de hidromasaj, aparate de purificare a
aerului pentru cabine de aer curat, aparate de
umidificare utilizate cu aparate de condiționare
a aerului, aparate de purificare a aerului
pentru dulapuri de aer curat, suflante de
aer acționate electric, folosite la condiționarea
aerului, guri pentru intrarea aerului (orificii de
ventilare) pentru vehicule, lumini de control,
valve de control de nivel, supape de reglaj
pentru apă, clapete de reglaj a debitului de
aer, valve pentru reglarea apei (accesorii de
reglaj), accesorii de reglaj și siguranță pentru
aparate de gaz, accesorii de reglaj și siguranță
pentru aparate cu apă, accesorii de reglaj și
siguranță pentru conducte de gaz , supape
pentru reglajul apei (control de nivel) din
rezervoare, accesorii de reglaj pentru aparatele
de apă sau de gaz și pentru conductele de apă

sau de gaz, mașini automate de făcut gheață
pentru frigidere, frigidere electrice, frigidere
portabile, combine frigorifice, lăzi frigorifice,
aparate frigorifice, tejghele frigorifice, rafturi
frigorifice, dulapuri frigorifice, vitrine frigorifice,
recipiente frigorifice, dulapuri frigorifice, lăzi
frigorifice electrice, cutii frigorifice (gaz), unități
frigorifice comerciale, cutii frigorifice, electrice,
frigări (ustensile de bucătărie), frigări electrice
pentru rotiserie, dispozitive de învârtit frigări,
recipiente frigorifice (gaz), containere frigorifice
(gaz), cutii frigorifice electrice, aparate de răcire
cu gaz, hote de extracție pentru frigidere, aparate
și mașini frigorifice, aparate de ventilație, unități
de ventilație, aparate de ventilație portabile,
instalații de extragere (ventilație), ventilatoare
motorizate pentru ventilație, suflante acționate
electric pentru ventilație, extractoare (ventilație
sau aer condiționat), unități de ventilație pentru
locuințe, perdele de aer pentru ventilație, hote
de ventilație pentru sobe, rotoare de aer pentru
ventilație, registre pentru instalații de ventilație,
aparate și instalații de ventilație, dispozitive
de inducție de aer (ventilație), ventilatoare
acționate electric folosite la ventilație, aparate
de ventilație alimentate cu energie solară,
capace de ventilație (părți ale instalațiilor de
aer condiționat), grile de ventilație care sunt
componente ale ventilatoarelor de aspirație,
instalații și aparate de ventilație (aer condiționat),
filtre de praf, filtre pentru lămpi, filtre pentru
piscine, filtre de aer, filtre de aer electrostatice,
filtre pentru instalații industriale, filtre pentru
purificarea apei, filtre folosite în acvarii, filtre
pentru aparate sanitare, filtre pentru tratarea
apei, filtre pentru căzi de duș, filtre grosiere
pentru filtrarea apei, filtre pentru dispozitive de
iluminat, filtre pentru vârtejurile de praf, filtre
pentru purificarea gazelor reziduale, filtre pentru
aer condiționat, filtre pentru apa potabilă, filtre
pentru lămpi electrice, filtre pentru apă reziduală,
filtre pentru sisteme de răcire, filtre pentru căzi
cu hidromasaj, filtre de aer pentru instalații
industriale, filtre de aer pentru uz industrial, filtre
de aer pentru uz casnic, filtre pentru mașinile
pentru prepararea gheții, filtre pentru aparate
pentru prepararea gheții, filtre pentru grăsimi
(componente ale ventilatoarelor extractoare),
filtre pentru robinete (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), filtre pentru uz industrial și
casnic, mașini cu filtre de aer industriale, filtre
magnetice utilizate pentru sisteme de încălzire
centrală, filtre electrice pentru purificarea apei,
de uz menajer, filtre electrice pentru purificarea
apei (altele decât mașini).
42. Proiectare tehnică, proiectare de construcții,
proiectare de clădiri, proiectare de produs,
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proiectare de conducte, proiectare de case,
servicii de proiectare tehnologică, proiectare
de circuite integrate, servicii de proiectare,
proiectare de instalații industriale, proiectare
de produse noi, proiectare de produse
industriale, proiectare (design) de clădiri,
proiectare de sisteme electrice, proiectare
de acoperiri de pardoseală, servicii de
proiectare la comandă, servicii de proiectare
a clădirilor, servicii de proiectare tehnică
industrială, proiectare științifică și tehnologică,
servicii de proiectare tehnică, proiectare de
structuri de schele, proiectare de sisteme
de construcții, proiectare de sisteme de
iluminat, proiectare de sisteme de măsurare,
proiectare de instalații de încălzire, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, proiectare
de clădiri pentru îngrijirea sănătății, servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare,
proiectare de plăci cu circuite electrice,
servicii de proiectare privind circuitele integrate,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
servicii de proiectare pentru structuri temporare,
proiectare și testare de produse noi, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de componente mecanice și micromecanice,
proiectare de instalații de iluminare a peisajului

───────

(210) M 2021 08990
(151) 16/12/2021
(732) CLEVER BUSINESS

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

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

(540)
Pici la detector

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

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

instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
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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
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
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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
radio, producţie de programe educative de
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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
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
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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.

───────
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(210) M 2021 08991
(151) 16/12/2021
(732) CHINGI EXPERT S.R.L.,

LOC. SÂNTUHALM NR.10,
JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.3, AP.96,
JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CHINGI EXPERT

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.04

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

clase:
6. Chingi din metal pentru marfă, chingi pentru
ridicarea încărcăturilor, din metal.
22. Chingi din cânepă, chingi pentru jaluzele,
chingi (nemetalice) pentru amarare, chingi din
frânghii pentru încărcături, chingi nemetalice
pentru manipularea încărcăturilor, chingi
nemetalice pentru manipularea greutaților, chingi
din material textil pentru încărcături, chingi de
tracțiune fabricate din materiale textile, chingi
pentru marfă din frânghie sau țesătură.
35. Oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, servicii de informații comerciale

furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
a produselor: chingi din metal pentru marfă,
chingi pentru ridicarea încărcăturilor, din metal,
chingi din cânepă, chingi pentru jaluzele, chingi
(nemetalice) pentru amarare, chingi din frânghii
pentru încărcături, chingi nemetalice pentru
manipularea încărcăturilor, chingi nemetalice
pentru manipularea greutaților, chingi din
material textil pentru încărcături, chingi de
tracțiune fabricate din materiale textile, chingi
pentru marfă din frânghie sau țesătură
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2021 08992
(151) 16/12/2021
(732) DARCHI CONSULTING SRL,

STR. PRINCIPATELE UNITE NR.
38-40, PARTER, BLOC 18, AP.
3(R2), SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

d DARCHI dar chihlimbar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu produse fabricate din chihlimbar
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sau care conțin chihlimbar precum: bijuterii,
obiecte decorative, articole de birotică, articole
destinate utilizării împreună cu produse pentru
uz cu tutun, obiecte de îngrijire personală,
accesorii vestimentare, obiecte utilizate în
bucătărie.

───────

(210) M 2021 08993
(151) 16/12/2021
(732) CLEVER BUSINESS

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

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

(540)
Spune Da cu Prima TV

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

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

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

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

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

producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
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
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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 08994
(151) 16/12/2021
(732) S.C. CIEL ROMANIA S.R.L., BD.

UNIRII NR. 11, BL. 2B, PARTER SI
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
040102, ROMANIA

(540)

NextUp

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Software de calculator (program), software
integrat, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile.
42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

───────
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(210) M 2021 08995
(151) 16/12/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
WILMINGTON, 19808-1674, DE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PALL MALL SHINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 08996
(151) 16/12/2021
(732) SPIDERLINKED SRL, STR.

HARMANULUI, NR. 284, JUDETUL
BRASOV, BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 24.17.25

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#20716A), alb (HEX #ffffff)

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, materiale
înregistrate, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, agende electronice, unități
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de codificare electronice, receptoare optice,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), decodoare, dispozitive audio-vizuale
și fotografice, cabluri de semnal pentru it/av
și telecomunicații, aparate de copiere, aparate
de înregistrare, baze de date computerizate,
conținut media, fișiere de date înregistrate,
buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți electronice,
cărți audio, publicații electronice descărcabile,
modele de realitate virtuală, medii descărcabile,
grafică digitală (software descărcabil), software,
aplicații software, portaluri inteligente pentru
stocare definită prin software, platforme de
software colaborative (software), pachete de
software, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, software de monitorizare,
analiză, control și derulare de operațiuni din
lumea fizică, software de sistem și de suport
de sistem și firmware, sisteme de operare,
programe de sisteme de operare, firmware
și drivere pentru dispozitive, software pentru
aplicații web și servere, calculatoare și hardware
de calculator, servere cloud, software pentru
cloud computing, software pentru servere de
cloud, aplicatii mobile, portaluri inteligente pentru
analiza de date în timp real.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de
afaceri, administrarea hotelurilor, administrarea
condominiilor, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, administrarea centrelor
de apeluri pentru terți, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, exploatarea întreprinderii (pentru terți),
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, management
hotelier pentru terți, management de afaceri
în domeniul atracțiilor pentru vizitatori,
intermediere publicitară, managementul
activităților comerciale, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, mediere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
managementul relației cu clienții, planificare
strategică în afaceri, servicii de consultanță în
afaceri, servicii de asistență administrativă și
prelucrare de date, servicii de management
hotelier (pentru terți), servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
marketing imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, licitaţii în domeniul imobiliar,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,

vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
închiriere de automate de vânzare, închiriere
de mașini și aparate de birou, închiriere
de material publicitar, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
spațiu publicitar pe site-uri web, închiriere
de panouri publicitare digitale, închiriere de
panouri publicitare, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru
terți, pregătire și plasare de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare de exterior pentru terți, analiza datelor
studiilor de piață, servicii de analiză a datelor
comerciale, analiza datelor și statisticilor studiilor
de piață, compilare și analiză de informații
și date cu privire la managementul afacerilor,
consiliere cu privire la analiza obiceiurilor de
cumpărare și nevoilor clienților, oferită prin date
senzoriale, precum și referitoare la calitate și
cantitate, analiză statistică în afaceri, servicii
de analiză și raportare statistică în scopuri
comerciale, cercetare și analiză de piață,
cercetare computerizată de piață, cercetare
de piață pentru publicitate, compilații statistice,
analize și rapoarte statistice, compilare de
date statistice, servicii de înregistrare de date
statistice, servicii de compilare de date statistice,
compilare de baze de date computerizate,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, plasare de
reclame, pregătirea și distribuirea reclamelor,
servicii on-line de colaborări de afaceri în rețea,
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea comercială, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare.
36. Afaceri imobiliare, administrarea
proprietăților în regim de multiproprietate,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru terți),
administrare de imobile, gestiunea imobilelor,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți
în numele terților, servicii fiduciare imobiliare,
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, servicii de brokeraj
de bunuri imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
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punere la dispoziție de locuințe, selectare și
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), gestionare de proprietăți imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, închirieri
de locuințe (apartamente), furnizare de cazare
permanentă, servicii de coproprietate imobiliară,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, colectarea chiriilor, agenți imobiliari,
servicii ale agenților imobiliari, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, închiriere de
apartamente, administrare de clădiri cu
apartamente, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri,
închiriere de case, servicii financiare în domeniul
vânzării și cumpărării de valori mobiliare,
servicii de asigurare, servicii imobiliare,
asigurări, servicii de evaluare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, colectarea
chiriilor, achiziții de terenuri pentru închiriere,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de portofolii de proprietăți, furnizare de
locuințe permanente, gestionarea proprietăților
(imobiliare), organizare de închirieri de
apartamente, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de gestiune de multiproprietăți, servicii
de localizare de apartamente pentru terți (cazare
permanentă), administrare de închiriere de
apartamente, închirieri de apartamente și birouri,
închirieri de apartamente, garsoniere și camere,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, consultanță privind investițiile
rezidențiale, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
terenuri, credite pentru contracte de închiriere
cu opțiune de cumpărare, agenții sau brokeraj
de închiriere de terenuri, agenții sau brokeraj de
arendare sau închiriere de terenuri, administrare
de închiriere de apartamente, achiziții de terenuri
pentru închiriere, închiriere de centre de afaceri,
închiriere de birouri pentru co-working (lucru la
comun), închiriere de apartamente, încheiere
de contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, leasing sau închiriere de clădiri,
intermediere pentru închirierea de proprietăți

imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți comerciale, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, închiriere de spațiu în centrele
comerciale, închiriere de spații de cazare
permanentă, închiriere de spații comerciale,
închiriere de săli de expoziție, închiriere de
mașini de numărat și sortat bani, servicii
de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, investiții imobiliare, evaluări
imobiliare, agențiile imobiliare, afaceri imobiliare,
agenții imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, planificare de investiții imobiliare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, organizare de
închirieri imobiliare, evaluare și gestionare de
bunuri imobiliare, consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, furnizarea de recenzii
pentru apartamente si imobile de inchiriat,
consultanță imobiliară.
37. Construcții și demolări de clădiri, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
servicii de excavare și extracție de zăcăminte
naturale, reparații și întreținere de clădiri,
amenajare de terenuri (construcții), aplicarea de
acoperiri de protecție pentru clădiri, acoperirea
lucrărilor de zidărie de cărămidă, aplicarea
de tencuială pe clădiri, zugrăvirea caselor,
vopsire și lăcuire, terasamente, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilor, supravegherea
lucrărilor de demolare a clădirilor, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, stratificarea betonului,
structurare de plafoane, stivuirea pământului,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
supervizarea construcțiilor pe șantier, servicii de
management în construcții, servicii de tâmplărie,
servicii de zugrăvire și decorare, servicii de
instalare de țevi, servicii de izolare, servicii
de excavare, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de instalații electrice, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri,
servicii de construcții de clădiri, servicii de
construcții de structuri temporare, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, servicii de cimentare, servicii
de cofrare, servicii de consiliere cu privire la
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construcția de clădiri și de alte structuri, servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
servicii de aplicare de acoperiri protectoare
pe suprafețele exterioare ale clădirilor, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii consultative privind demolarea de clădiri,
servicii consultative privind construcția de lucrări
publice, perforarea rocilor, montarea izolației
termice la clădiri, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, lucrări
de fundație, lucrări de construcție, instalare
de plăci de fibră, instalare de împrejmuiri,
instalare de elemente prefabricate pentru
construcții, instalare de conducte, instalare de
cofraje pentru betonare, instalare de acoperișuri,
inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor de
construcție), furnizarea de informații în materie
de construcții, impermeabilizarea construcțiilor,
ghidarea pilonilor, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații online privind construirea de clădiri,
forarea puțurilor, demontare de clădiri, demolare
de structuri, curățarea terenurilor pentru
construcții, construirea de zone rezidențiale,
construirea de fabrici, construirea de aeroporturi,
construire de școli, construire de uzine
chimice, construire de spitale, construirea
de centre comerciale, construirea de clădiri
destinate procesului educativ, construirea de
clădiri industriale și pentru producție, construire
de părți de clădiri, construire de locuințe
private, construcții de infrastructură, construcții,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de autostrăzi,
concasarea betonului, sudură pentru reparații,
servicii de tâmplărie (reparații), vopsire, pentru
suprafețe interioare și exterioare, servicii de
restaurare de zugrăveli, servicii de renovare
a apartamentelor, reparații clădiri, renovarea
clădirilor, curățarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, conservarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, întreținerea clădirilor, consolidare de
clădiri, instalarea armăturilor pentru clădiri,
construcții de clădiri comerciale, supravegherea
reparațiilor la clădiri, curățarea industrială
a clădirilor, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, restaurări specializate de clădiri,
reparații și întreținere de clădiri, pulverizare
insecticide pentru clădiri comerciale, vopsire și
decorare de clădiri, lucrări de reparații la clădiri,
ameliorarea solului, construire de structuri
subterane, construcție de clădiri de apartamente,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, închiriere de echipamente de șantier,

închiriere de echipamente de manipulat
materiale, închiriere de echipamente folosite la
construcția de clădiri, închiriere de echipament
pentru întreținerea vehiculelor, închiriere și
întreținere de platforme de lucru, închiriere de
unelte.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, transmisie de
software de divertisment interactiv, comunicarea
cu terminale de computere și acces
internet, comunicare prin mijloace electronice,
comunicare prin bloguri online, comunicarea cu
terminale de computere şi acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie şi telefonie
mobilă, furnizare de acces la conţinut, site-
uri şi portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la conţinut video
şi audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, servicii de conferinţe pe web,
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferinţă şi videoconferinţă,
furnizare de instalaţii de videoconferinţă,
transmisie on-line de publicaţii electronice,
transmisii audio, video şi multimedia prin internet
şi alte reţele de comunicaţii, administrarea unei
rețele de telecomunicații, asigurarea accesului la
rețele de telecomunicații, camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, colectare
și transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații prin
rețele electronice, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, consultanță în domeniul
comunicațiilor, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru linii
de chat, consultanță profesională privind
telecomunicațiile, exploatare de sisteme de
telecomunicații, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, furnizare (punere
la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de instalații de comunicare
pentru schimbul de date electronice, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
servicii de comunicații (transmisie), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicații electronice, servicii de
comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin satelit, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
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telecomunicațiile, servicii de mesagerie, servicii
de teleconferință și videoconferință, servicii de
telecomunicații de rețele digitale, servicii de
telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu, transfer de date
fără fir prin protocoale de aplicații fără fir (wap),
închiriere de telefoane inteligente, închirierea
de timp de acces la un server de baze de
date, furnizarea de forumuri online, furnizarea de
forumuri online pentru comunicare în domeniul
jocurilor electronice.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software
ca serviciu (saas), platformă ca serviciu
(paas), platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii
de testare, autentificare și controlul calității,
consultanță it, servicii de consiliere și asigurare
de informații în domeniul it, gestionarea
serviciilor informatice (itsm), dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
securitate, protecție și reconstituire it, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, servicii de duplicare și
conversie a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, programare computerizată,
închirierea de software pentru calculatoare,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţ, găzduirea site-urilor
(site-uri web), instalarea de software pentru
calculatoare, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, proiectare de hardware
pentru prelucrarea și distribuirea conținuturilor
media, cercetare în domeniul mijloacelor de
comunicare sociale, programare de aplicații
multimedia, găzduire de conţinut digital, găzduire
de servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (acaas), actualizare de pagini de
internet, actualizarea software-ului, cercetare
referitoare la programele pentru calculator,
proiectare de software, dezvoltare de rețele
informatice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, consultanță cu privire la securitatea pe
internet, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, asigurarea posibilității
de utilizare temporară a unui software on-
line nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, securitate, protecție și reconstituire
it, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, dezvoltare software,

programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, servicii de
dezvoltare de jocuri video, creare de programe
informatice, integrarea programelor informatice,
design de site-uri web, proiectare de site-uri
web, întreținere de site-uri web, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
evaluarea proprietăților imobiliare, întocmire de
rapoarte privind planificarea imobiliară, servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare,
servicii de analiză de date tehnice, proiectare de
baze de date computerizate.

───────
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(732) PANFIL CONSULT SRL, STR.

BRÂNDUSELOR NR 7, BLOC G3,
SCARA 1, ETAJ 3, AP. 16, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

BREWZEUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
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gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea, filtre de cafea, neelectrice, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, pahare din plastic sau hârtie, căni
cu pereţi dubli, pahare pentru cafea şi ceai,
servicii de ceai (veselă), seturi pentru zahăr şi
produse de adăugat la băuturi, tăvi (platouri de
servit), infuzoare de ceai si cafea, strecurătoare
si strecuratoare de ceai, ceainice (neelectrice),
cutii/recipiente pentru cafea şi pentru ceai
(articole de masă), termosuri, capace, vesela,
tacamuri si ustensile de bucatarie, căni de cafea
şi ceai.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri
pe bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de
cafea (cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu
arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata,
cacao şi cafea artificială, bauturi nealcoolice
pe baza de cafea, ceai, cacao si ciocolata,
preparate nealcoolice gata de băut, preparate
pe baza cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf
de cafea în capsule, ceai în capsule, pudră
de cacao în capsule, pulberi de băuturi pe
bază de cafea, cacao sau ceai în capsule,
infuzii, extracte si esente din cafea si ceai
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, amestecuri nealcoolice folosite pentru
fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual, automate de cafea, prăjitoare de cafea,
filtre de cafea, electrice, maşini de cafea,

electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseală, tacâmuri si ustensile de bucătărie, căni
de cafea şi ceai, pahare din plastic sau hârtie,
căni cu pereţi dubli, pahare pentru cafea şi
ceai, servicii de ceai (veselă), seturi pentru
zahăr şi produse de adăugat la băuturi, tăvi
(platouri de servit), infuzoare de ceai si cafea,
strecurătoare si strecurătoare de ceai, ceainice
(neelectrice), cutii/recipiente pentru cafea şi
pentru ceai (articole de masă), termosuri,
capace, cafea, cafea boabe, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea fără cofeină, băuturi
din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu lapte,
amestecuri pe bază de cafea naturală şi/sau
înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte cereale),
cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea
cu gheata, cacao şi cafea artificială, băuturi
nealcoolice pe baza de cafea, ceai, cacao
si ciocolata, preparate nealcoolice gata de
băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao și
ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esenţe din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
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nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achiziţie pentru terţi, relaţii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si bauturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi bauturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2021 08998
(151) 16/12/2021
(732) DAN-ALEXANDRU SURDUCAN,

BLD. TRAIAN NR. 21, AP. 10,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

TOUR SYLVANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.17;
26.05.01; 26.11.03; 26.11.12; 26.11.13

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

41. Servicii de amuzament (divertisment),
servicii de divertisment, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, efectuarea de
excursii cu ghid, efectuarea de excursii
de cățarare cu ghid (instruire), servicii de
tabere de vacantă (divertisment), furnizarea
oniine de publicații electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, fotografie, furnizarea
facilităților de recreere, furnizarea de informații
cu privire la activitățile recreaționale, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire).
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2021 08999
(151) 16/12/2021
(732) IULIUS MANAGEMENT CENTER

S.R.L., STR. PALAS NR. 7A,
CLĂDIREA A1, ETAJ 2, BIROUL
A.B-8, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)
TOMORROW IS INFINITE

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

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), mostre
biologice utilizate în microscopie (materiale
didactice), table de scris, sugative, schiţe/
planuri, materiale de legătorie, aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri/cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori)/cromo, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou /
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărţilor/pânză de legătorie, suporturi de

pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecţii din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută/piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de
hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie de
filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou/aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/12/2021

de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie

utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare/
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
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(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), servicii de licitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri

pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
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organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru

proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi, scrierea de cv-uri
pentru terţi, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare
a debitelor, servicii de consultanţă în ceea
ce priveşte debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb
de bani, factoring, închirierea fermelor,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
subscrierea asigurărilor de incediu, evaluare
fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanţare pentru achiziţia în rate / finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plati cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
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birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri / agenţi
de bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni,
servicii de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar / custode.
41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
educaţie de tip şcoală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de
caligrafie, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice, spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice,
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,
cursuri prin corespondenţă, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate de
galeriile de artă, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,

nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de căţărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artişti, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilităţi
pentru muzee (prezentări, expoziţii), servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
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ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, 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,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
închirierea terenurilor de tenis, producţii
de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video, închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, servicii de
grădină zoologică.

───────

(210) M 2021 09000
(151) 16/12/2021
(732) URSUS BREWERIES S.A., ȘOS

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA S.R.L., BD. A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)
URSUS GRANAR

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
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(210) M 2021 09001
(151) 16/12/2021
(732) URSUS BREWERIES S.A., ȘOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA S.R.L., BD. A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)
URSUS AMBER REGAL

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────


