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Cereri Mărci publicate în 24/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00707 17/02/2021 RETEA CAFE SRL COFEE POINT

2 M 2021 00854 17/02/2021 EQINTO SERVICE SRL EQINTO

3 M 2021 01064 17/02/2021 FUNDATIA CIRESARII Fundatia Cireşarii

4 M 2021 01097 17/02/2021 CRISTIAN-MIHAI DOROFTEI BECIUL SIHASTRULUI

5 M 2021 01225 17/02/2021 VLS SALES ADVISOR SRL VLS UN CLICK DE FERICIRE

6 M 2021 01226 17/02/2021 VINEX MURFATLAR SRL TRAINIC

7 M 2021 01227 17/02/2021 DASK COSMETICS S.R.L. DASK Different Approach to
Skincare

8 M 2021 01228 17/02/2021 STOICA C TUDOR PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA

somnoroși

9 M 2021 01229 17/02/2021 GUDYNN OLGA FLORENTINA
CĂTĂLIN CONSTANTIN
GUDYNN

CAMPUS OLGA GUDYNN
OXFORD GARDENS

10 M 2021 01230 17/02/2021 OLGA FLORENTINA GUDYNN
CĂTĂLIN CONSTANTIN
GUDYNN

OLGA GUDYNN ȘCOALA
VIITORULUI

11 M 2021 01231 17/02/2021 VLADISLAV NISTREAN BIGRITRANS

12 M 2021 01232 17/02/2021 DACIANA-OCTAVIA SÂRBU CHOUX CU CREMA DE SOC
MARA MURA

13 M 2021 01233 17/02/2021 DAIMON FOOD TRUCK SRL PIZZA&MORE
STĂMÂZZANCOADĂ

14 M 2021 01234 17/02/2021 VITICOLA SA ARGOS

15 M 2021 01235 17/02/2021 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR SA

IMPACT Smart

16 M 2021 01237 17/02/2021 DAB AUTO SERV SRL DAB AUTO SERV

17 M 2021 01238 17/02/2021 T&T CONSULTING 2001 SRL TT & CONSULTING

18 M 2021 01239 17/02/2021 SC ENERGO CON GRUP SRL SUNNYON

19 M 2021 01241 17/02/2021 ESET GSM S.R.L MOBILEmag

20 M 2021 01242 17/02/2021 KRIMELTE OÜ BOXER

21 M 2021 01243 17/02/2021 COSMIN POPA DRAGHIA PROPORZIONI OTTIMALI

22 M 2021 01244 17/02/2021 ROZANI KRAFT SRL KABINETT PRODERMA

23 M 2021 01245 17/02/2021 DAB AUTO SERV SRL DAB Auto Rulate

24 M 2021 01246 17/02/2021 ELECTRONIC LIVE SRL AUTO-VOX
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 01247 17/02/2021 O & A 2000 IMPEX S.R.L. HUMMUSERIE

26 M 2021 01248 17/02/2021 TRAIAN VASEA WHITE TITANIC

27 M 2021 01249 17/02/2021 MARTENS S.A. H HORA UNIRII BERE
PREMIUM

28 M 2021 01250 17/02/2021 LUXFER SRL LUXFER

29 M 2021 01251 17/02/2021 AKTIV-POWER SRL FORJA tools

30 M 2021 01252 17/02/2021 OVIDIU-ALEXANDRU ALBU DADA Events

31 M 2021 01253 17/02/2021 SIMPLU SRL SIMPLU

32 M 2021 01254 17/02/2021 SIMPLU SRL SIMPLU

33 M 2021 01255 17/02/2021 ASOCIATIA NORD Nord

34 M 2021 01256 17/02/2021 DINO GRAPHICS SRL Kef CĂRBUNE CU CHEF DE
GRĂTAR

35 M 2021 01257 17/02/2021 ASOCIATIA NORD MARATONUL NORDULUI
#AleargăPădure

36 M 2021 01258 17/02/2021 ASOCIATIA NORD MUZEUL NORDULUI

37 M 2021 01259 17/02/2021 ELCAS PRODIMPEX SRL Elcas

38 M 2021 01260 17/02/2021 ASOCIATIA NORD ZN ZILELE NORDULUI
#RĂDĂCINILECRESC

39 M 2021 01261 17/02/2021 SC RATUR TRANS SRL Embacher

40 M 2021 01263 17/02/2021 RADIO GUERRILLA SRL ROZ. Pentru neascultătoare.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/02/2021

(210) M 2021 00707
(151) 17/02/2021
(732) RETEA CAFE SRL, STRADA

CONSTANTEI 25, SPATIUL C25,
JUD BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

COFEE POINT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 24.17.25

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

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea vânzărilor.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2021 00854
(151) 17/02/2021
(732) EQINTO SERVICE SRL, STRADA

CAISILOR NR. 1, BLOC C1,
SCARA 5, ETAJ 2, AP. 90, JUD
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

EQINTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.10; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #dd1e2f,
HEX #b4101e), galben (HEX #ebb035,
HEX #cc9625), verde (HEX #218559,
HEX #136842), albastr ( HEX #06a2cb,
HEX #0481a2), bej (HEX #d0c6b1,
HEX #afa693), negru (HEX #1f1f1f)

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente
de transmisie, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
uneltele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, distribuitoare automate, utilaje agricole,
excavatoare
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor

───────

(210) M 2021 01064
(151) 17/02/2021
(732) FUNDATIA CIRESARII, STR.

LIVEZII NR 1A, JUD. BIHOR,
BEIUS, 415200, BIHOR, ROMANIA

(540)

Fundatia Cireşarii

(531) Clasificare Viena:
05.07.16; 05.03.14; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #c43b38),
verde

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 01097
(151) 17/02/2021
(732) CRISTIAN-MIHAI DOROFTEI, STR.

ALEXANDRU PAPIU ILARIAN,
NR. 4, BL. 43, SC. 5, ET. 2, AP.
142, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
BECIUL SIHASTRULUI

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

33. Băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi pe
bază de vin, vermut, vin alb, vin de struguri, vin
roșu, vin slab alcoolizat, vin spumant de fructe,
vin spumant de struguri, vinuri albe spumante,
vinuri spumante, vinuri îmbogățite, vinuri cu
alcool, vinuri de masă, vinuri de desert, vinuri
dulci, vinuri neacidulate, vinuri rozé, vinuri roșii
spumante, vinuri spumante naturale, vin, vin
spumant, vin de fructe, punci de vin.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi care conțin vin (șprițuri), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi pe
bază de vin, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vermut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vin alb, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vin de
struguri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vin roșu, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vin slab alcoolizat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vin spumant de fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vin spumant de
struguri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vinuri albe spumante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vinuri
spumante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vinuri îmbogățite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vinuri cu alcool,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vinuri de masă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vinuri de desert, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vinuri dulci,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vinuri neacidulate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vinuri rozé, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vinuri roșii
spumante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vinuri spumante naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vin, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vin

spumant, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vin de fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu punci de vin, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi care
conțin vin (șprițuri), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi pe bază de vin, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vermut,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu vin
alb, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vin de struguri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vin roșu, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vin slab alcoolizat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vin spumant
de fructe, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vin spumant de struguri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vinuri albe
spumante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vinuri spumante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vinuri îmbogățite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vinuri cu alcool, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vinuri de masă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vinuri de desert, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vinuri
dulci, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vinuri neacidulate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vinuri rozé, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vinuri roșii
spumante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vinuri spumante naturale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vin, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vin spumant,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vin de fructe, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu punci de vin, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
care conțin vin (șprițuri), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi pe
bază de vin, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vermut, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vin alb, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vin de struguri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu vin roșu, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu vin slab
alcoolizat, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu vin spumant de fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu vin spumant de struguri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vinuri albe spumante, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu vinuri
spumante, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vinuri îmbogățite,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu vinuri cu alcool, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu vinuri
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de masă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu vinuri de desert, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
vinuri dulci, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu vinuri neacidulate, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vinuri rozé, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vinuri roșii spumante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu vinuri spumante naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vin, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu vin spumant, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
vin de fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu punci de vin, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu băuturi care conțin vin (șprițuri), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
băuturi pe bază de vin, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu vermut, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vin alb, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vin de struguri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vin roșu, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vin slab alcoolizat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vin spumant de fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu vin spumant de
struguri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu vinuri albe spumante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu vinuri
spumante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vinuri îmbogățite, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vinuri cu alcool, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vinuri de masă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu vinuri
de desert, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vinuri dulci, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu vinuri
neacidulate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vinuri rozé, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu vinuri
roșii spumante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vinuri spumante naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vin, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vin spumant, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vin de fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu punci de vin, publicitate.

───────

(210) M 2021 01225
(151) 17/02/2021
(732) VLS SALES ADVISOR SRL,

STRADA TRAIAN, BLOC D3,
SC. 1, ET. 4, AP. 17, JUDEȚUL
DOLJ, CALAFAT, 205200, DOLJ,
ROMANIA

(540)
VLS UN CLICK DE FERICIRE

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01226
(151) 17/02/2021
(732) VINEX MURFATLAR SRL,

SOS.COCHIRLENI NR.1, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CERNAVODA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
TRAINIC

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

33. Vinuri.
───────
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(210) M 2021 01227
(151) 17/02/2021
(732) DASK COSMETICS S.R.L.,

STR. DELEA NR. 11A, JUDEȚUL
VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(540)

DASK Different
Approach to Skincare

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare si
abrazive.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
suplimente alimentare și preparate dietetice de
uz medical, preparate și articole sanitare.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse cosmetice, servicii de
comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse pentru îngrijirea pielii și a părului, servicii
de comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu produse
farmaceutice, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu dispozitive medicale,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse pentru toaletă, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse pentru îngrijirea oamenilor, servicii de
comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu parfumuri, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata în legătura cu suplimente, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse pentru curățare, servicii de comert cu
amănuntul și cu ridicata în legătura cu uleiuri și
creme.

───────

(210) M 2021 01228
(151) 17/02/2021
(732) STOICA C TUDOR PERSOANA

FIZICA AUTORIZATA, STR.
FONTEI 3, AP. 1, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, 500308,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

somnoroși

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.07.06; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov (HEX #a894ff),
alb (HEX #ffffff), galben (HEX #ffca5f)

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 01229
(151) 17/02/2021
(732) GUDYNN OLGA FLORENTINA,

ŞOS. EROU NICOLAE IANCU
NR. 5, VILA 1, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
CĂTĂLIN CONSTANTIN GUDYNN,
ȘOS. EROU NICOLAE IANCU
NR. 91H, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
CAMPUS OLGA GUDYNN

OXFORD GARDENS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, educaţie de tip şcoală cu
internat, servicii de rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
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 de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuţie de filme, transfer de know-
how (instruire), servicii educaţionale furnizate
de asistenţi pentru nevoi speciale, pregătire
în judo (instruire), servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, 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, 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, servicii
de 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, 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, 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, pictură pe faţă,
educaţie religioasă, instruirea în sado (instruirea
în 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, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, 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 divertisment sau culturale, 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, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────
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(210) M 2021 01230
(151) 17/02/2021
(732) OLGA FLORENTINA GUDYNN,

ȘOS. EROU NICOLAE IANCU
NR. 5, VILA 1, JUDE'UL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
CĂTĂLIN CONSTANTIN GUDYNN,
ȘOS. EROU NICOLAE IANCU
NR. 91H, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
OLGA GUDYNN

ȘCOALA VIITORULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, educaţie de tip şcoală cu
internat, servicii de rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
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 de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuţie de filme, transfer de know-
how (instruire), servicii educaţionale furnizate
de asistenţi pentru nevoi speciale, pregătire
în judo (instruire), servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, 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, 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, servicii
de 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, 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, 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, pictură pe faţă,
educaţie religioasă, instruirea în sado (instruirea
în 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, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, 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 divertisment sau culturale, 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, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
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şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 01231
(151) 17/02/2021
(732) VLADISLAV NISTREAN,

STRADA OANCEA NR.1, BL. D12,
MANSARDA, AP. 42, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, 700351, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STRADA M. LEONTINA BANCIU
NR.6, AP.110, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300024, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

BIGRITRANS

(531) Clasificare Viena:
01.05.01; 26.11.05; 27.05.01

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 01232
(151) 17/02/2021
(732) DACIANA-OCTAVIA SÂRBU, STR.

DINU VINTILĂ NR. 6B, BL. 1, SC.
C, ET. 11, AP. 124, SECTOR 2 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CHOUX CU CREMA

DE SOC MARA MURA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

30. Torturi, prăjituri, produse de patiserie și
cofetărie.

───────

(210) M 2021 01233
(151) 17/02/2021
(732) DAIMON FOOD TRUCK

SRL, CALEA PISCULUI NR.
10, CAMERA 5, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PIZZA&MORE
STĂMÂZZANCOADĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 24.01.05; 03.01.24; 11.01.01;
27.05.01; 27.05.03

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

clase:
43. Servicii de restaurante de tip fast-food.

───────
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(210) M 2021 01234
(151) 17/02/2021
(732) VITICOLA SA, STR. GĂRII NR.

1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
COGEALAC, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
STRADA AVRAM IANCU NR. 48A,
SC. B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRASOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
ARGOS

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

33. Băuturi alcoolice cu exceptia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.

───────

(210) M 2021 01235
(151) 17/02/2021
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR SA, ȘOSEAUA
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NUMAR:
172-176, CORP A, ETAJ 1,
CLĂDIREA A DIN WILLBROOK
PLATINUM BUSINESS &
CONVENTION CENTER, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 015016, ROMANIA

(540)

IMPACT Smart

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2021 01237
(151) 17/02/2021
(732) DAB AUTO SERV SRL, STR.

CORNUL LUNCII NR. 2-4, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DAB AUTO SERV

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.11; 26.11.06; 26.11.08

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

clase:
12. Autoturisme, autovehicule, vehicule,
vehicule și mijloace de transport.
35. Publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea de
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile, publicitate, publicitate online,
publicitate și marketing, servicii de publicitate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
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servicii de publicitate privind automobilele,
servicii de promovare și publicitate, servicii
de publicitate furnizate prin internet, servicii
de publicitate privind industria automobilelor,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări.
36. Brokeraj de asigurări, servicii de finanțare
pentru închirierea cu opțiune de cumpărare.
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de întreținere și reparații
de autovehicule pentru transportul de pasageri,
servicii de întreținere, service și reparare de
vehicule.
39. Servicii de închirieri de autovehicule, servicii
de închiriere de autovehicule, servicii de tractare
cu autovehicule, servicii de tractare vehicule.
42. Servicii de inspecție a autovehiculelor
(verificarea stării tehnice pentru circulația pe
drumurile publice).

───────

(210) M 2021 01238
(151) 17/02/2021
(732) T&T CONSULTING 2001 SRL,

PRELUNGIREA GHENCEA NR.
104A, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
061711, ROMANIA

(540)

TT & CONSULTING

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.13.25

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.
37. Construcții și demolări de clădiri, servicii
de închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.

38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații.
42. Servicii IT, servicii de proiectare.

───────

(210) M 2021 01239
(151) 17/02/2021
(732) SC ENERGO CON GRUP SRL,

STR PADURII NR.1, BL.A1, AP.402,
JUD. ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

(540)
SUNNYON

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2021 01241
(151) 17/02/2021
(732) ESET GSM S.R.L, STR.

CARAIMAN, BL. B3, ET. 1, AP. 6,
JUD. BUZAU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MOBILEmag

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.06; 05.05.20;
16.01.25
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(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben, verde, bleu, albastru închis,
mov, alb

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a produselor constând în telefoane, accesorii
și componente pentru telefoane, cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să
le vadă și să le cumpere în mod comod,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, publicitate, marketing,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, servicii
de intermediere comercială, distribuirea de
eșantioane și materiale publicitare, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
diferitelor evenimente.

───────

(210) M 2021 01242
(151) 17/02/2021
(732) KRIMELTE OÜ, SUUR-PAALA 10,

TALLINN, 13619, ESTONIA
(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.

DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BOXER

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

17. Materiale de etanşare şi umplere, material
de garnituri pentru etanşare, materiale
de etanşare pentru clădiri, materiale de
călăfătuire pentru etanşarea fisurilor, agenţii de
etanşare pentru industria construcţiilor, materiale
izolatoare, materiale de călăfătuire, materiale
de izolare, materiale refractare izolatoare,
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
materiale de filtrare din spume semiprelucrate

sau plastic, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, ambalaje rezistente la
apa, compoziţii pentru prevenirea radiaţiilor
de căldură, materiale de izolaţie cu spumă
destinată utilizării în edificare şi construcţie,
substanţe din plastic, semiprelucrate, materiale
pentru umplerea îmbinărilor, materiale adezivi
de etanşare, materiale izolatoare adeziv de
etanşare şi călăfătuire, adezivi pentru izolare,
materiale izolatoare pentru construcţii, materiale
izolatoare cu spumă destinată utilizării în
edificare şi construcţie, spumă utilizată ca
izolator fonic, spumă utilizată ca izolator termic,
materiale pentru etanşare şi izolare.

───────

(210) M 2021 01243
(151) 17/02/2021
(732) COSMIN POPA DRAGHIA, STR.

STEFAN VELOVAN NR. L, BL.
BL, SC. 2, AP. 14, JUDEŢ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

PROPORZIONI OTTIMALI

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, activități publicitare, în special
cu privire la rețele de telematică și de
telefonie, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
administrare în materie de activități de
marketing, postarea de afişe publicitare, servicii
de agenții de publicitate, servicii de agenții de
relații cu publicul, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, analiza sensibilizării publicului cu privire
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la publicitate, analize publicitare, servicii de
anunțuri clasificate, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru utilizare
pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, compilare de statistici privind
publicitatea, căutare de sponsorizare, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, expoziții comerciale
și servicii expoziționale cu scop educativ
cultural sau de divertisment, furnizare de
evaluări ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
informații de marketing în afaceri, furnizare de
informații privind publicitatea, indexare web în
scop comercial sau publicitar, furnizarea de
informații de marketing, servicii de intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
servicii de intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
servicii de intermediere publicitară, servicii
de intermediere publicitară în cinematografe,
servicii de închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, marketing
de referință, marketing destinat unui anumit
scop, marketing digital, întocmire de planuri
de marketing, întocmire de rapoarte de
marketing, întocmire de reclame, întocmirea
de texte de publicitate comercială, mostre
de produse, negociere de contracte de
publicitate, optimizarea motoarelor de căutare,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, optimizarea traficului
pe site, organizare de lansări de produse,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea de publicitate, organizarea de
trageri la sorți cu premii în scopuri promoționale,
planificare de strategii de marketing, plasare
de reclame, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de anunțuri publicitare,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate,
în folosul terților, pregătire și realizare de
planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătirea și distribuirea reclamelor,
prezentare de firme pe internet și în alte medii

de comunicare, prezentare de firme și produse
și servicii ale acestora pe internet, producție de
clipuri publicitare, producție de clipuri publicitare
pentru radio, producție de reclame radio,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
de sunet în scopuri publicitare, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de evenimente
speciale, promovare de produse și servicii
ale altor persoane prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, promovare
de produse și servicii ale terților printr-un
program de carduri cu premii de fidelitate,
promovare de produse și servicii pentru terți,
promovare de concerte muzicale, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, promovarea comercială,
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, promovarea vânzărilor pentru
terți, publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
baruri de cocteiluri, servicii oferite de bodegi
de vinuri, servicii oferite de bufet salate,
servicii oferite de bufete cu autoservire, servicii
oferite de cantine, servicii oferite de ceainării,
decorare de alimente, decorare de torturi, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, servicii de preparare de
mâncăruri, servicii de pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
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servicii de pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
baruri cu narghilea, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de cantină, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), servicii de somelier,
servicii de terasă berărie, servicii oferite de
rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii în
domeniul gustărilor, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii de snack-baruri.

───────

(210) M 2021 01244
(151) 17/02/2021
(732) ROZANI KRAFT SRL, STR.

INDEPENDENȚEI NR. 9,
MANSARDĂ, AP. 33, CAMERA
1, JUDEŢ ILFOV, PANTELIMON,
ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
BL. 1, SC. A, AP. 5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
KABINETT PRODERMA

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

3. Creme de față și de corp de uz cosmetic.
───────

(210) M 2021 01245
(151) 17/02/2021
(732) DAB AUTO SERV SRL, STR.

CORMUL LUNCII NR.2-4, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DAB Auto Rulate

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

12. Autoturisme, autovehicule, vehicule,
vehicule și mijloace de transport.
35. Publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea de
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de înmatriculare
a automobilelor, publicitate, publicitate și
marketing, publicitate online, servicii de
publicitate privind automobilele, servicii de
publicitate și marketing, publicitate pentru terți
pe internet, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate și de promovare, servicii
de publicitate privind industria automobilelor,
servicii de publicitate furnizate prin internet,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse.
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36. Brokeraj de asigurări, servicii de finanţare
pentru închiriere cu opțiune de cumpărare.
37. Verificare de automobile și de piese ale
acestora înaintea lucrărilor de întreținere și de
reparație, servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de service pentru
repararea vehiculelor, servicii de întreținere
și reparații de autovehicule pentru transportul
de pasageri, servicii de întreținere, service și
reparare de vehicule.
39. Închirieri de autovehicule, servicii de tractare
vehicule, asistență în caz de avariere a
vehiculelor (tractare).
42. Inspecție a autovehiculelor (verificarea stării
tehnice pentru circulația pe drumurile publice).

───────

(210) M 2021 01246
(151) 17/02/2021
(732) ELECTRONIC LIVE SRL,

STR. SOVEJA NR. 67, BL. 45,
SC. A, ET. 4, AP. 9, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900345, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
AUTO-VOX

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

9. Suporturi de mouse, mouse-uri (informatică),
mouse-uri pentru computer, mouse-uri de
calculator, mouse (periferice de calculator),
piciorușe de schimb pentru mouse, mouse-
uri de calculator fără fir, dispozitive de sprijin
pentru încheietura mâinii folosite de utilizatorii de
mouse-uri de calculator, dispozitive de indicare
electrice cu senzor tactil, pentru calculatoare,
care înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de indicare electronice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-
ul (touch pad), mouse-uri scaner, tastaturi,
tastaturi multifuncționale, tastaturi de calculator,
tastaturi pentru tablete, tastaturi de calculatoare,
tastaturi fără fir, tastaturi multifuncționale pentru
calculatoare, tastaturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru alarme de securitate, huse pentru
tastaturi de calculator, taste pentru tastatură
de calculator, tastaturi pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, dispozitive
de control pentru tastatura de calculator,
aparate de supraveghere vizuală, camere video

de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, aparate electrice de supraveghere,
aparate electronice de supraveghere, camere
video portabile, camere video digitale, camere
video 360º, suporturi pentru camere video,
obiective pentru camere video, camere video de
securitate, camere video de bord, camere video
pentru vehicule, camere video pentru vânătoare,
camere video pentru conferință, camere video
cu funcționalități multiple, sonerii electronice
cu camere video pentru uși, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere
video activate de mișcare, camere video pentru
telefoane inteligente, suporturi de camere video
montate pe căști, încărcătoare, încărcătoare
usb, încărcătoare portabile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru bateriile țigărilor electronice,
încărcătoare usb pentru țigările electronice,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
țigarete electronice, acumulatoare (încărcătoare
pentru - electrice), încărcătoare pentru baterii
cu compensator de temperatură, încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate
utilizării în vehicule, încărcătoare de baterii
pentru aparate de jocuri video pentru acasă,
cabluri telefonice, transmitatoare telefonice,
comutatoare telefonice, port telefon mobil,
modemuri pentru telefon, prize de telefon,
prize pentru telefon, receptoare de telefon,
terminale de telefonie, cabluri telefonice
electrice, fire telefonice magnetice, instalatii
telefonice pentru automobile, cutii ramificatie
cabluri telefonice, aparate telefonice fără
fir, comutatoare digitale de telefonie, curele
pentru telefonul mobil, centrale telefonice
electronice, centrală telefonică automată, cartele
telefonice codificate, centrale telefonice private,
roboţi telefonici, receptoare telefonice, fire
de telefon, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare pentru vaporizatoare, încărcătoare
pentru tigarete electronice, încărcătoare pentru
maşini electrice, încărcătoare usb pentru
tigările electronice, încărcătoare pentru bateriile
tigărilor electronice, încărcătoare de reţele
de alimentare, dispozitive de încărcat baterii
pentru autovehicule, încărcătoare pentru articole
electronice pentru fumatori, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru calculatoare tableta,
încărcătoare de baterii pentru laptop-uri,
încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatura, telefoane, telefoane fără
fir, huse pentru telefoane, telefoane de
maşină, căşti pentru telefoane, conectoare
pentru telefoane, telefoane cu internet,
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baterii pentru telefoane, multiplexoare pentru
telecomunicatii, cabluri de telecomunicatii,
echipamente de telecomunicaţii, reţele de
telecomunicaţii, aparate de telecomunicaţii,
software de telecomunicaţii, telefoane cu
bandă triplă, baterii pentru telefoane mobile,
etuiuri pentru telefoane mobile, software
pentru telefoane mobile, feţe pentru telefoane
celulare, afisaje pentru telefoane mobile,
afisaje pentru telefoane inteligente, huse
pentru telefoane inteligente, ochelari 3d pentru
televizor, carcase pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane mobile, căşti pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
etuiuri pentru telefoanele celulare, cabluri
de conectare pentru telefon, capete pentru
cablu de telefon, aparate de înregistrare
pentru telefon, huse pentru receptoare de
telefon, software pentru telefonie prin calculator,
prize de extensie pentru telefoane, telefoane
mobile folosite în vehicule, echipamente de
telefonie prin calculator, cabluri usb pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane (special
adaptate), cutii adaptate pentru telefoane
mobile, dispozitive mâini libere pentru telefoane,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
baterii auxiliare pentru telefoane mobile,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
aplicaţii software descărcabile pentru telefoane
mobile, dopuri antipraf pentru telefoane celulare,
programe informatice descărcabile pe telefonul
mobil, memorii externe pentru telefoane
celulare, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, cartele telefonice preplătite,
codate magnetic, dispozitive electronice de
apelare telefonica, tonuri de apel pentru
telefon (descărcabile), huse din piele pentru
telefoane mobile, imagini grafice descărcabile
pentru telefoane mobile, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
cupoane care pot fi descărcate electronic
pe telefoane mobile, folii de protecţie cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, huse din pânză sau
material textil pentru telefoane mobile, telefoane
inteligente care se poartă în combinaţie cu
hainele, protecţii de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, protecţii de ecran
sub forma de folii pentru telefoane mobile,
telefoane mobile cu tastaturi şi numere mari
care ajuta utilizatorii cu deficiente de vedere
sau de dexteritate., camere de monitorizare
in retea pentru supraveghere, camere video
adaptate in scop de supraveghere, aparate
holografice de securitate, aparate de avertizare

de securitate, aparate de securitate pentru lifturi,
aparate pentru supraveghere de securitate,
tastaturi pentru alarme de securitate, tablouri de
comanda pentru alarme de securitate, sisteme
de alarma de securitate (altele decat cele
pentru vehicule), dispozitive pentru siguranta,
securitate, protectie si de semnalizare, software
pentru controlul sistemelor de mediu, de acces
si de securitate pentru cladiri, controlere fara
fir pentru monitorizarea si controlul de la
distanta a functiei si starii sistemelor de
securitate., case de marcat, camere video de
supraveghere, camere video adaptate in scop de
supraveghere, camere de monitorizare in retea
pentru supraveghere, dispozitive electronice
de supraveghere pentru bebelusi, dispozitive
pentru ascultarea si supravegherea bebelusilor,
alarme la aparatele de supraveghere pentru
bebelusi, mecanisme pentru aparate cu preplata,
extinctoare, ceasuri inteligente, mecanisme
pentru aparate cu preplata, telefoane inteligente
sub forma de ceas de mana, aparate holografice
de securitate, aparate de securitate pentru lifturi,
tastaturi pentru alarme de securitate, sisteme
de alarma de securitate (altele decat cele
pentru vehicule), dispozitive pentru siguranta,
securitate, protectie si de semnalizare, software
pentru controlul sistemelor de mediu, de
acces si de securitate pentru cladiri, bratari
conectate (instrumente de masura), bratari de
identificare codate electronic, bratari de ceas
pentru comunicarea de date catre telefoane
inteligente, bratari inteligente, case de marcat
electronice, programe informatice folosite cu
sistemele electronice pentru case de marcat,
aplicatii de calculator pentru comanda conducerii
automate de masini, software de calculator
pentru comanda de la distanta a masinilor si
echipamentelor de birou, aplicatii de calculator
pentru comanda parcarii automate a masinilor,
aplicatii de calculator pentru comenzi auto,
aplicatii de calculator pentru aparate de navigatie
pentru vehicule, aplicatii de calculator pentru
parcarea automata a vehiculelor, aplicatii de
calculator pentru
comanda conducerii automate de vehicule,
software pentru aplicatii de calculator
destinat utilizarii cu dispozitive de calculator
portabile, software de calculator pentru
optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicatiilor multimedia, software pentru aplicatii
de calculator cu jocuri si jocuri de noroc, software
de calculator pentru controlul si gestionarea
accesului la aplicatiile serverului, software de
calculator pentru integrarea aplicatiilor si a
bazelor de date, software de aplicatii de
calculator pentru transmisia continua de continut
media audiovizual pe internet, software de
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calculator pentru aplicatii mobile care permit
interactiunea si interfata dintre vehicule si
dispozitive mobile, dispozitive de masurare,
dispozitive de masurare a concentratiei,
dispozitive de masurare a rezistentei, dispozitive
de masurare a radiatiilor, dispozitive electronice
de masurare a distantei, dispozitive de
masurare a diametrului de cablu, dispozitive
de masurare, detectare, monitorizare si
control, huse cu clapeta pentru smartphone-
uri, aparate pentru inregistrarea imaginilor,
aparate pentru inregistrarea distantelor, aparate
pentru inregistrarea timpului, aparate pentru
inregistrarea temperaturii, aparate
pentru inregistrari audio-video, aparate pentru
inregistrarea datelor, aparate de inregistrare
pentru telefon, aparate electronice pentru
inregistrarea scorului, aparate electrice pentru
inregistrarea scorului, aparate electronice pentru
inregistrarea vitezei, aparate de inregistrare
pentru discuri video, aparate de inregistrare
video pentru masina, aparate de inregistrare
pentru benzi audio, aparate de inregistrare video
pentru vehicule, aparate pentru inregistrarea
timpului si a datei, aparate electronice pentru
inregistrarea dioxidului de
carbon (altele decat cele pentru uz medical),
membrane acustice utilizate la aparate pentru
inregistrarea sau reproducerea sunetului,
programe inregistrate pe circuite electronice
pentru aparate de divertisment cu ecrane
cu cristale lichide, telecomenzi pentru jucarii
zburatoare, avertizoare de incendiu, alarme de
incendiu, detectoare de incendiu, senzori de
incendiu, alarme anti-incendiu electrice, senzori
magnetici, senzori de fum, senzori de fum
(dispozitive electrice).
35. Asistenţă în afaceri, management si servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, abonament la un canal de
televiziune, achizitii de intreprinderi pentru
terţi, administrare a afacerilor pentru actori,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru artisti din
domeniul divertismentului, administrare a
afacerilor pentru autori şi scriitori, administrare
a afacerilor pentru complexuri cu piscine
de înot, administrare a afacerilor pentru
manechine, administrare a afacerilor pentru
interpreti de muzică, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor
pentru parcari auto, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru teatre, administrare a afacerilor pentru

agenţii şi brokeri de asigurari, pe bază de
externalizare, administrare a afacerilor pentru
cabinete veterinare, administrare a afacerilor
pentru centre de conferinte, administrare
a afacerilor pentru hoteluri din staţiuni
turistice, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare a afacerilor
pentru spitale, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesionişti, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenţi, administrare de birouri de
afaceri pentru terţi, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
interimară de afaceri, administrarea afacerilor
comerciale cu capital străin, administrarea
afacerilor pentru o societate comercială
şi pentru o societate de servicii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legatură cu
ceasuri inteligente, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, publicitate,
publicitate online, publicitate televizată,
publicitate si marketing, publicitate radiofonica,
publicitate în cinematografe, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
agenţi de publicitate, servicii de publicitate,
publicitate prin corespondenţă, publicitate şi
reclama, publicitate pentru cinematografe,
organizarea de publicitate, publicitate în reviste,
administraţie comercială.

───────

(210) M 2021 01247
(151) 17/02/2021
(732) O & A 2000 IMPEX S.R.L., STR.

ALEXANDRU DONICI NR. 18,
MANSARDA, SC. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
HUMMUSERIE

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────
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(210) M 2021 01248
(151) 17/02/2021
(732) TRAIAN VASEA, STR. EDUARD

CAUDELLA NR. 2, JUDET
CONSTANTA, CONSTANTA,
900236, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) COMANESCU MARILENA, PIATA
DOROBANTI NR. 4, SC B, ET. 2,,
AP 8, SECTOR 1,, BUCURESTI,
010588, ROMANIA

(540)
WHITE TITANIC

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, managementul
apartamentelor, servicii de închirierea
apartamentelor, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii de închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consultanță financiară privind
investițiile rezidențiale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii hoteliere, servicii de
închirierea de locuinţe pentru cazare temporară,
servicii de case de vacanţă (cazare temporară).

───────

(210) M 2021 01249
(151) 17/02/2021
(732) MARTENS S.A., STR. GRIGORE

VENTURA NR. 1, JUD. GALATI,
GALATI, 800558, GALAȚI,
ROMANIA

(740) COMANESCU MARILENA, STR.
ION IONESCU DE LA BRAD
65, AP., AP 5, ET 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010588, ROMANIA

(540)

H HORA UNIRII
BERE PREMIUM

(531) Clasificare Viena:
02.07.04; 25.01.19; 24.09.05; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.16

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

clase:
32. Bere, bere blondă, bere fără alcool., băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate nonalcoolice pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2021 01250
(151) 17/02/2021
(732) LUXFER SRL, STR. TECUCI NR.

114, JUDETUL GALATI, GALATI,
800386, GALAȚI, ROMANIA

(540)

LUXFER
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:rosu (RGB 255 000
000), alb (HEX #ff0000)

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

6. Mici articole de fierărie.
───────

(210) M 2021 01251
(151) 17/02/2021
(732) AKTIV-POWER SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI NR.38A,
ETAJ 1, CAMERA 16, JUDETUL
ILFOV, AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FORJA tools
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 01252
(151) 17/02/2021
(732) OVIDIU-ALEXANDRU ALBU, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 26, JUDETUL
BRASOV, FĂGĂRAȘ, 505200,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
DADA Events

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

45. Planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă.

───────

(210) M 2021 01253
(151) 17/02/2021
(732) SIMPLU SRL, STR. ALBATROS

NR.21, JUDETUL CONSTANTA,
POIANA, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SIMPLU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.25

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

clase:
1. Antigeluri, aditivi chimici antigel pentru
combustibili, lichid degivrant pentru parbrize,
lichide antigel pentru parbrize, soluții antiploaie
pentru parbrize, sprayuri de degivrare pentru
parbrize, preparate anti-ploaie pe bază de
substanțe chimice pentru a fi aplicate pe
parbrize, preparate detartrante, altele decât cele
de uz casnic, substanțe chimice folosite ca
agenți pentru transferul termic.
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3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, lichide pentru spălarea
parbrizelor, produse de curățare pentru parbriz,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
șampon pentru vehicule, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor, săpun lichid,
detergenți, alții decât cei folosiți în timpul
proceselor de fabricație și decât cei de uz
medical, solvenți pe bază de alcool utilizați ca
produse de curățare, preparate detartrante de
uz casnic, produse de degresare, altele decât
cele folosite în procesele de fabricație, preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
pentru înălbire (decoloranți) de uz casnic,
produse pentru desfundarea țevilor de scurgere,
produse pentru îndepărtarea ruginii, substanțe
pentru îndepărtarea petelor, terebentină folosită
la degresare, ceară auto.
35. Publicitate, managementul , organizarea
si administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte 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 comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, ambalarea, îmbutelierea,
împachetarea și livrarea bunurilor.

───────

(210) M 2021 01254
(151) 17/02/2021
(732) SIMPLU SRL, STR. ALBATROS

NR.21, JUDETUL CONSTANTA,
POIANA, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
SIMPLU

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

1. Antigeluri, aditivi chimici antigel pentru
combustibili, lichid degivrant pentru parbrize,
lichide antigel pentru parbrize, soluții antiploaie
pentru parbrize, sprayuri de degivrare pentru
parbrize, preparate anti-ploaie pe bază de
substanțe chimice pentru a fi aplicate pe
parbrize, preparate detartrante, altele decât cele
de uz casnic, substanțe chimice folosite ca
agenți pentru transferul termic.
3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, lichide pentru spălarea
parbrizelor, produse de curățare pentru parbriz,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
șampon pentru vehicule, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor, săpun lichid,
detergenți, alții decât cei folosiți în timpul
proceselor de fabricație și decât cei de uz
medical, solvenți pe bază de alcool utilizați ca
produse de curățare, preparate detartrante de
uz casnic, produse de degresare, altele decât
cele folosite în procesele de fabricație, preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
pentru înălbire (decoloranți) de uz casnic,
produse pentru desfundarea țevilor de scurgere,
produse pentru îndepărtarea ruginii, substanțe
pentru îndepărtarea petelor, terebentină folosită
la degresare, ceară auto.
35. Publicitate, managementul , organizarea
si administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte 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,
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servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, ambalarea, îmbutelierea,
împachetarea și livrarea bunurilor.

───────

(210) M 2021 01255
(151) 17/02/2021
(732) ASOCIATIA NORD, STR. 1

DECEMBRIE, NR. 107, JUDETUL
BOTOSANI, DARABANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

Nord

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.25

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

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,

organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente muzicale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, educaţie, publicare multimedia,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronica, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment si sportive, servicii
de scriere pentru bloguri, altele decât cele
publicitare , furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de publicare de reviste, altele decât
cele publicitare, servicii de publicare de hărți,
servicii de publicare on-line, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronica, divertisment
muzical, organizarea de coruri de muzică
gospel, organizare de concursuri muzicale,
servicii de compoziții muzicale, organizarea de
concerte muzicale pentru televiziune, producție
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, compunere de muzică pentru terți,
servicii de divertisment muzical cu jazz, furnizare
de informații în domeniul muzicii, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de spectacole în direct, organizarea
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de spectacole muzicale (servicii de impresar),
reprezentații muzicale în direct, organizare de
festivaluri legate de muzica, producții de teatru,
producția pieselor de teatru, management artistic
de teatru, prezentare de piese de teatru,
producție de spectacole de teatru, servicii de
producție de teatru, producție de piese de
teatru, coordonare de spectacole de teatru,
regizare de spectacole de teatru, furnizare de
instalații de teatru, publicarea de scenarii de
teatru, regizare de piese de teatru, servicii de
rezervare la teatru, prezentare de spectacole
de teatru, regie artistică pentru spectacolele
de teatru, reprezentație de dans, muzică și
teatru, servicii de rezervare de bilete (de
teatru), servicii de rezervare de bilete pentru
teatru, agenții de rezervări pentru bilete de
teatru, servicii de închirirere de aparate de
iluminat pentru teatru, servicii de închiriere de
costume (teatru sau baluri mascate), servicii
de închiriere de dispozitive pentru iluminarea
scenelor de teatru, organizare, realizare și
prezentare de reprezentații de teatru, servicii
de închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, spectacole
de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, organizarea spectacolelor (servicii de
impresar), organizarea de spectacole culturale,
organizare de spectacole vizuale, organizare de
spectacole muzicale, prezentare de spectacole
în direct, spectacole de revistă oferite în
săli de spectacole, regizare de spectacole
muzicale, organizare de festivaluri cu scop
educativ, cultural și de divertisment, fotografie,
productie audio si video si fotografie, instruire
in fotografie, servicii ale unui fotograf, servicii
de editare de fotografii, servicii de închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, academii (educaţie), servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de club
(divertisment sau educaţie), servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, servicii
de amuzament, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), prezentarea
prestaţiilor live, pictură pe faţă., coordonare de
cursuri, coordonare de convenții, coordonare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente

sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților.

───────

(210) M 2021 01256
(151) 17/02/2021
(732) DINO GRAPHICS SRL, STR.

GARNITEI 3, BL. 50, SC. 2, AP. 63,
SECTOR 4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

(540)

Kef CĂRBUNE CU
CHEF DE GRĂTAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.01.25

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.

───────
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(210) M 2021 01257
(151) 17/02/2021
(732) ASOCIATIA NORD, STR. 1

DECEMBRIE, NR. 107, JUDETUL
BOTOSANI, DARABANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

MARATONUL NORDULUI
#AleargăPădure

(531) Clasificare Viena:
27.05.04

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

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente muzicale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, educaţie, publicare multimedia, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronica, organizare de seminarii și conferințe
cultural sau de divertisment, organizare de
expoziții cu scop instructiv, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii educative, de
divertisment si sportive, servicii de scriere pentru

bloguri, altele decât cele publicitare , furnizare
de divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de divertisment sportiv prin intermediul
unui site, furnizare de divertisment video printr-
un site internet, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, furnizare de divertisment sub formă
de clipuri de filme printr-un site internet, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de publicare de reviste, altele decât
cele publicitare, servicii de publicare de hărți,
servicii de publicare on-line, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronica, divertisment
muzical, organizarea de coruri de muzică
gospel, organizare de concursuri muzicale,
servicii de compoziții muzicale, organizarea de
concerte muzicale pentru televiziune, producție
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, compunere de muzică pentru terți,
servicii de divertisment muzical cu jazz, furnizare
de informații în domeniul muzicii, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de spectacole în direct, organizarea
de spectacole muzicale (servicii de impresar),
reprezentații muzicale în direct, organizare de
festivaluri legate de muzica, producții de teatru,
producția pieselor de teatru, management artistic
de teatru, prezentare de piese de teatru,
producție de spectacole de teatru, servicii de
producție de teatru, producție de piese de
teatru, coordonare de spectacole de teatru,
regizare de spectacole de teatru, furnizare de
instalații de teatru, publicarea de scenarii de
teatru, regizare de piese de teatru, servicii de
rezervare la teatru, prezentare de spectacole
de teatru, regie artistică pentru spectacolele
de teatru, reprezentație de dans, muzică și
teatru, servicii de rezervare de bilete (de
teatru), servicii de rezervare de bilete pentru
teatru, agenții de rezervări pentru bilete de
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teatru, servicii de închirirere de aparate de
iluminat pentru teatru, servicii de închiriere de
costume (teatru sau baluri mascate), servicii
de închiriere de dispozitive pentru iluminarea
scenelor de teatru, organizare, realizare și
prezentare de reprezentații de teatru, servicii
de închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, spectacole
de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, organizarea spectacolelor (servicii de
impresar), organizarea de spectacole culturale,
organizare de spectacole vizuale, organizare de
spectacole muzicale, prezentare de spectacole
în direct, spectacole de revistă oferite în
săli de spectacole, regizare de spectacole
muzicale, organizare de festivaluri cu scop
educativ, cultural și de divertisment, fotografie,
producţie audio si video si fotografie, instruire
in fotografie, servicii ale unui fotograf, servicii
de editare de fotografii, servicii de închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, academii (educaţie), servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de club
(divertisment sau educaţie), servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, servicii
de amuzament, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), prezentarea
prestaţiilor live, pictură pe faţă., coordonare de
cursuri, coordonare de convenții, coordonare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
maratonuri.

───────

(210) M 2021 01258
(151) 17/02/2021
(732) ASOCIATIA NORD, STR. 1

DECEMBRIE, NR. 107, JUDETUL
BOTOSANI, DARABANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

MUZEUL NORDULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente muzicale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, educaţie, publicare multimedia, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronica, organizare de seminarii și conferințe
cultural sau de divertisment, organizare de
expoziții cu scop instructiv, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii educative, de
divertisment si sportive, servicii de scriere pentru
bloguri, altele decât cele publicitare , furnizare
de divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de divertisment sportiv prin intermediul
unui site, furnizare de divertisment video printr-
un site internet, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, furnizare de divertisment sub formă
de clipuri de filme printr-un site internet, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
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de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de publicare de reviste, altele decât
cele publicitare, servicii de publicare de hărți,
servicii de publicare on-line, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronica, divertisment
muzical, organizarea de coruri de muzică
gospel, organizare de concursuri muzicale,
servicii de compoziții muzicale, organizarea de
concerte muzicale pentru televiziune, producție
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, compunere de muzică pentru terți,
servicii de divertisment muzical cu jazz, furnizare
de informații în domeniul muzicii, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de spectacole în direct, organizarea
de spectacole muzicale (servicii de impresar),
reprezentații muzicale în direct, organizare de
festivaluri legate de muzica, producții de teatru,
producția pieselor de teatru, management artistic
de teatru, prezentare de piese de teatru,
producție de spectacole de teatru, servicii de
producție de teatru, producție de piese de
teatru, coordonare de spectacole de teatru,
regizare de spectacole de teatru, furnizare de
instalații de teatru, publicarea de scenarii de
teatru, regizare de piese de teatru, servicii de
rezervare la teatru, prezentare de spectacole
de teatru, regie artistică pentru spectacolele
de teatru, reprezentație de dans, muzică și
teatru, servicii de rezervare de bilete (de
teatru), servicii de rezervare de bilete pentru
teatru, agenții de rezervări pentru bilete de
teatru, servicii de închirirere de aparate de
iluminat pentru teatru, servicii de închiriere de
costume (teatru sau baluri mascate), servicii
de închiriere de dispozitive pentru iluminarea
scenelor de teatru, organizare, realizare și
prezentare de reprezentații de teatru, servicii
de închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, spectacole

de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, organizarea spectacolelor (servicii de
impresar), organizarea de spectacole culturale,
organizare de spectacole vizuale, organizare de
spectacole muzicale, prezentare de spectacole
în direct, spectacole de revistă oferite în
săli de spectacole, regizare de spectacole
muzicale, organizare de festivaluri cu scop
educativ, cultural și de divertisment, fotografie,
producţie audio si video si fotografie, instruire
in fotografie, servicii ale unui fotograf, servicii
de editare de fotografii, servicii de închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, academii (educaţie), servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de club
(divertisment sau educaţie), servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, servicii
de amuzament, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), prezentarea
prestaţiilor live, pictură pe faţă., coordonare de
cursuri, coordonare de convenții, coordonare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
expoziții la muzeu, furnizare de instalații de
muzeu pentru expoziții, furnizare de instalații de
muzeu pentru prezentări, servicii de custode de
muzeu, muzee, administrarea muzeelor, servicii
prestate de muzee, furnizare de spații și servicii
pentru muzee, parcuri de distracție și tematice,
târguri, grădini zoologice și muzee.

───────
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(210) M 2021 01259
(151) 17/02/2021
(732) ELCAS PRODIMPEX SRL,

STR. SPLAIULUI, NR. 8, BLOC
35 I2, APARTAMENT 11, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Elcas

(531) Clasificare Viena:
27.05.24

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

9. Anozi, dispozitive pentru protecția catodică,
dispozitive catodice de protecție împotriva
coroziunii.
37. Servicii de instalarea de aparate electrice,
furnizare de informații privind instalarea de
aparate electrice, servicii de reparare de
echipament electric, servicii de reparare
de echipamente electrice și de instalații
electrotehnice, servicii consultative privind
întreținerea și repararea de echipamente
mecanice și electrice, forarea puțurilor de apă,
forarea puțurilor, forarea puțurilor de petrol.
38. Transmisia de fișiere digitale, transmisie
electronică fără fir de date, transfer de
date fără fir prin internet, transfer de date
fără fir prin protocoale de aplicații fără
fir (WAP), comunicații prin terminale de
calculator, comunicații telematice prin terminale
de calculator, comunicații prin terminale de
calculator, prin transmisie digitală sau prin satelit.
42. Proiectare și dezvoltare de software de
operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare de software pentru terți
în domeniul calculatoarelor, inginerie, inginerie
mecanică, inginerie tehnică, inginerie de
software, proiectare în domeniul ingineriei,
proiectare și consultanță în inginerie, proiectare
și dezvoltare de produse de inginerie, servicii
de inginerie, servicii de inginerie pentru industria
gazului, servicii de inginerie privind sistemele
de alimentare cu energie, servicii de inginerie
referitoare la sisteme de transport și alimentare
cu gaz, servicii de management al proiectelor de
inginerie, servicii de planificare în inginerie civilă

───────

(210) M 2021 01260
(151) 17/02/2021
(732) ASOCIATIA NORD, STR. 1

DECEMBRIE, NR. 107, JUD.
BOTOŞANI, DARABANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

ZN ZILELE NORDULUI
#RĂDĂCINILECRESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02

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

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente muzicale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, educaţie, publicare multimedia, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronica, organizare de seminarii și conferințe
cultural sau de divertisment, organizare de
expoziții cu scop instructiv, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
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organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii educative, de
divertisment si sportive, servicii de scriere pentru
bloguri, altele decât cele publicitare , furnizare
de divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de divertisment sportiv prin intermediul
unui site, furnizare de divertisment video printr-
un site internet, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, furnizare de divertisment sub formă
de clipuri de filme printr-un site internet, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de publicare de reviste, altele decât
cele publicitare, servicii de publicare de hărți,
servicii de publicare on-line, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronica, divertisment
muzical, organizarea de coruri de muzică
gospel, organizare de concursuri muzicale,
servicii de compoziții muzicale, organizarea de
concerte muzicale pentru televiziune, producție
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, compunere de muzică pentru terți,
servicii de divertisment muzical cu jazz, furnizare
de informații în domeniul muzicii, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de spectacole în direct, organizarea
de spectacole muzicale (servicii de impresar),
reprezentații muzicale în direct, organizare de
festivaluri legate de muzica, producții de teatru,
producția pieselor de teatru, management artistic
de teatru, prezentare de piese de teatru,
producție de spectacole de teatru, servicii de
producție de teatru, producție de piese de
teatru, coordonare de spectacole de teatru,
regizare de spectacole de teatru, furnizare de
instalații de teatru, publicarea de scenarii de
teatru, regizare de piese de teatru, servicii de
rezervare la teatru, prezentare de spectacole
de teatru, regie artistică pentru spectacolele
de teatru, reprezentație de dans, muzică și

teatru, servicii de rezervare de bilete (de
teatru), servicii de rezervare de bilete pentru
teatru, agenții de rezervări pentru bilete de
teatru, servicii de închirirere de aparate de
iluminat pentru teatru, servicii de închiriere de
costume (teatru sau baluri mascate), servicii
de închiriere de dispozitive pentru iluminarea
scenelor de teatru, organizare, realizare și
prezentare de reprezentații de teatru, servicii
de închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, spectacole
de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, organizarea spectacolelor (servicii de
impresar), organizarea de spectacole culturale,
organizare de spectacole vizuale, organizare de
spectacole muzicale, prezentare de spectacole
în direct, spectacole de revistă oferite în
săli de spectacole, regizare de spectacole
muzicale, organizare de festivaluri cu scop
educativ, cultural și de divertisment, fotografie,
producţie audio si video si fotografie, instruire
in fotografie, servicii ale unui fotograf, servicii
de editare de fotografii, servicii de închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, academii (educaţie), servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de club
(divertisment sau educaţie), servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, servicii
de amuzament, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), prezentarea
prestaţiilor live, pictură pe faţă., coordonare de
cursuri, coordonare de convenții, coordonare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
expoziții la muzeu, furnizare de instalații de
muzeu pentru expoziții, furnizare de instalații de
muzeu pentru prezentări, servicii de custode de
muzeu, muzee, administrarea muzeelor, servicii
prestate de muzee, furnizare de spații și servicii
pentru muzee, parcuri de distracție și tematice,
târguri, grădini zoologice și muzee.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de pensiuni pentru animale,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
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rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de preparare de
mâncăruri, servicii oferite de pizzerii, furnizare
de alimente și băuturi în internet-cafe, servicii de
catering, servicii de catering în exterior, servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de baruri cu narghilea,
servicii de organizare de banchete, servicii de
gătit, servicii de local public, servicii de ceainărie,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de terasă berărie, servirea de băuturi în berării,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii prestate de cluburi de noapte
(furnizare de produse alimentare), servicii oferite
de snack-baruri.

───────

(210) M 2021 01261
(151) 17/02/2021
(732) SC RATUR TRANS SRL, STR.

TĂBĂCARI, BL. 8A, PARTER, JUD
BRAŞOV, FĂGĂRAŞ, 505200,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Embacher

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

35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrarea hotelurilor,
administrarea magazinelor, administrarea
societăților comerciale (pentru terți),
administrarea și managementul întreprinderilor
comerciale, asistență comercială în
managementul afacerilor, asistență în domeniul
administrării activităților economice, asistență în
gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență privind gestiunea comercială în
cadrul unui contract de franciză, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru

terți, management de restaurant pentru
terți, management de hoteluri pentru terți,
management hotelier pentru terți, planificarea
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de management hotelier (pentru terți),
servicii oferite de un francizor, respectiv asistență
în conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, servicii de
marketing în domeniul restaurantelor, servicii
de marketing în domeniul călătoriilor, servicii
de publicitate privind industria turismului,
servicii publicitare pentru hoteluri, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor.
39. Organizarea de călătorii, organizarea de
călătorii, agenți pentru organizarea de călătorii,
organizarea de călătorii cu autobuzul, servicii de
agenție pentru organizarea călătoriilor, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de pachete de
vacanță pentru organizarea călătoriilor, servicii
de turism, servicii de ghizi de turism, rezervarea
călătoriilor prin intermediul agențiilor de turism,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, servicii de agenții
de rezervare a călătoriilor, consultanță pentru
planificarea de itinerarii, consultanță în legătură
cu călătoriile, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, furnizare de informații pe
internet despre călătorii turistice, furnizare de
informații pe internet despre rezervări pentru
călătorii de afaceri, furnizare de informații pentru
turiști despre excursii și tururi de oraș, furnizarea
de informații despre călătorii, furnizarea de
informații privind aspecte legate de călătorii,
informații de călătorie, organizare și rezervare
de călătorii, organizare și rezervare de călătorii
pentru pachete de vacanță, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare
de excursii de o zi, organizare și rezervare
de excursii și de tururi de oraș, organizare și
rezervare de tururi de oraș, servicii de rezervare
de bilete de călătorie, servicii de rezervare de
bilete de avion, servicii de rezervare de bilete
de tren, servicii de rezervare de bilete de vapor,
servicii de rezervare de cușete pentru călătorii,
servicii de rezervare de călătorii și tururi de
vacanță, servicii de rezervare de locuri (pentru
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călătorii), servicii de rezervare de locuri de
călătorie, servicii de rezervare de locuri pentru
călătorii, servicii de rezervare de locuri pentru
călătorii (transporturi), servicii de rezervare de
locuri pentru călătorii cu autocarul, servicii de
rezervare de locuri pentru călătorii cu avionul,
servicii de rezervare de locuri pentru călătorii
cu trenul, servicii de rezervare de locuri pentru
transport cu autovehicule, servicii de rezervare
de transport pe calea ferată, servicii de rezervare
de transport cu feribotul, servicii de rezervare
de transport cu autocarul, servicii de rezervare
de locuri pentru transport feroviar, servicii de
rezervări de bilete pentru călătorii, servicii de
rezervări de bilete pentru călătorii cu trenul,
servicii de rezervări de bilete pentru transport
aerian, servicii de rezervări prin agenții de tururi
de oraș, servicii computerizate de informare
privind călătoriile, servicii computerizate de
informare privind transportul pasagerilor, servicii
computerizate de informații privind transportul,
servicii computerizate de rezervări pentru
călătorii, servicii computerizate de rezervări
pentru transportul pasagerilor, servicii ale
agențiilor pentru organizarea de croaziere,
servicii de rezervare de locuri (călătorii), servicii
de rezervare de bilete de călătorie, servicii de
rezervare de bilete pentru călătorii, servicii de
rezervare de locuri pentru călătorii, servicii de
rezervare pentru circuite turistice, servicii de
rezervare pentru călătorii, servicii de rezervare
pentru călătorii cu avionul, servicii de rezervare
pentru călătorii pe uscat, servicii de rezervări de
circuite turistice, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, servicii de rezervări pentru călătorii de
vacanță, servicii de rezervări pentru călătorii
maritime, servicii de rezervări pentru călătorii
turistice, servicii pentru furnizarea de informații
privind călătoriile, servicii pentru furnizarea de
informații privind itinerariile de călătorie, servicii
pentru rezervarea de locuri pentru călătorii,
serviciile de agenție pentru organizarea de
circuite turistice.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară., servicii de agenții de turism
privind spațiile de cazare, servicii de agenții de
turism privind rezervări de cazare, servicii de
agenții de turism pentru efectuarea de rezervări
la hotel, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
servicii oferite de bufet salate, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de cantine,
servicii oferite de ceainării, servicii oferite de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi dintr-

o rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete, organizare de mese
la hoteluri, pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii
de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de cantină,
servicii de cluburi de băut private, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de gătit, servicii de local public,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de terasă berărie, servicii oferite
de rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de
băuturi alcoolice, servirea de băuturi în berării,
servirea de băuturi în microberării, sevicii de
baruri care servesc bere, cazare temporară,
asigurare de cazare temporară pentru lucru,
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asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru ședințe de consiliu, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
furnizare de spații și materiale pentru târguri și
expoziții, furnizare de săli de conferințe, servicii
de închiriere de săli de conferințe, servicii de
închiriere de săli de reuniune, organizare de
recepții pentru nunți (spații), servicii de cazare
pentru reuniuni, servicii de închiriere de săli
pentru evenimente sociale, servicii de închiriere
de săli pentru expoziții, închiriere spații pentru
birouri temporare, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii de agenţii pentru rezervare de cazare
temporară (hoteluri, pensiuni), asigurare de
spații de cazare pentru turiști, servicii oferite
de case de oaspeți, servicii oferite de case
de vacanță, cazare temporară la hoteluri și
moteluri, cazare temporară oferită de ferme de
agrement, furnizare de cazare pentru vacanțe,
furnizare de cazare temporară ca parte a
pachetelor de ospitalitate, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, furnizare de cazare
temporară în apartamente de vacanță, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri, furnizare
de servicii de hoteluri și moteluri, furnizare de
terenuri special amenajate pentru staționarea
caravanelor, organizare de locuri de cazare
pentru vacanțe, servicii oferite de pensiuni,
servicii de rezervare de locuri de cazare la
hoteluri, servicii de rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, servicii de închiriere de case
de vacanță, servicii de închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță,
servicii de închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanțelor, servicii de cazare cu mic
dejun inclus, servicii de cazare hotelieră, servicii
de cazare temporară oferite de campinguri de
vacanță, servicii de cazare în case de odihnă
pentru tineri, servicii de cazare în stațiuni
turistice, servicii de hosteluri pentru turiști,
servicii de hoteluri și moteluri, servicii hoteliere,
servicii hoteliere pentru clienții preferați, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii oferite
de tabere de vacanță (cazare), furnizare de

găzduire temporară în locuințe, furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, închiriere
de camere, servicii de închiriere de camere
ca locuință temporară, închiriere de corturi,
închiriere de pavilioane, închiriere temporară
de camere, organizare de cazare temporară,
organizare și furnizare de cazare temporară,
servicii de agenţii pentru rezervareade cazare
temporară, servicii de agenție de închiriere de
locuri de cazare (time-share), servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionare de sosiri și plecări),
servicii de închiriere de camere, servicii de
închirieri de spații de cazare temporară.

───────
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(540)
ROZ. Pentru neascultătoare.

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, ceasuri
inteligente, ochelari, rame pentru ochelari
de vedere și ochelari de soare, film de
desene animate, carduri bancare magnetice sau
codificate altele decât cele din hârtie sau carton,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
publicații electronice descărcabile, podcasturi
descărcabile, fișiere multimedia descărcabile,
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benzi desenate descărcabile, broșuri electronice
descărcabile, buletine informative descărcabile,
fotografii digitale descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile, fişiere de muzică descărcabile,
fişiere audio descărcabile, cărți electronice
descărcabile, înregistrări video descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, conținut media descărcabil, conținut
media digital descărcabil sub forma unei emisiuni
de televiziune, conținut media digital descărcabil
sub forma unei emisiuni radio
14. Bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului, lanțuri pentru ceasuri, cutii
pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri de mână,
curele pentru ceasuri de mână, cutii pentru
bijuterii, brățări folosite în scop caritabil.
16. Publicații periodice tipărite, publicații
promoționale altele decât cele publicitare,
materiale tipărite (produse de imprimerie),
articole pentru legătorie, fotografii tipărite,
articole de papetărie și articole de birou, cu
excepția mobilei, calendare tipărite, agende
tipărite, invitații tipărite, postere tipărite, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și de instruire, pungi, foi și folii din
hârtie, carton sau plastic pentru ambalare,
împachetare și depozitare, caractere și clișee
tipografice, carduri de cadouri nemagnetice,
ambalaje pentru cadouri, materiale promotionale
imprimate, cărți tipărite, reviste tipărite, ziare
tipărite.
18. Genți de mână, genți de umăr, poșete,
borsete, serviete, rucsacuri, ghiozdane, marsupii
pentru transportul copiilor mici, portofele, port-
carduri de piele, suporturi sub formă de
portofele pentru chei, genți de voiaj și de
transport, umbrele şi parasolare, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte şi articole pentru acoperirea capului
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, și anume îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole de acoperit capul, cd-
uri, dvd-uri, cărți, reviste, agende, calendare,
ochelari, rame de ochelarii, genți, poșete,
portofele, accesorii vestimentare, bijuterii,
articole de papetărie, produse cosmetice,
parfumuri, ceasuri, flori, obiecte de decor interior,
lumânări parfumate, obiecte din porțelan, sticlă
și ceramică, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de

vânzare cu ridicata, 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,
publicitate, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, închirierea spaţiului
publicitar, servicii de închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, servicii de registru de
cadouri, marketing, servicii de relaţii media,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale, sondaje de opinie, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
relaţii publice, scrierea și publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, publicitate prin televiziune,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
vânzarilor pentru terţi, servicii de telemarketing,
producerea de programe de teleshopping,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile
38. Servicii de telecomunicaţii, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de
teleshopping, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, difuzarea de programe și
emisiuni de radio şi de televiziune, transmitere
de programe de radio și de televiziune,
furnizarea de camere de chat pe internet
41. Prezentarea operelor de artă vizuale
sau literare publicului, în scop cultural
sau educațional, organizarea expozițiilor cu
scop educațional sau cultural, organizarea
și coordonarea conferințelor, congreselor,
seminariilor și simpozioanelor, publicarea cărților
și textelor, altele decât textele cu scop
publicitar, servicii de reporteri de știri, reportaje
fotografice, fotografie, servicii de regie și
producție de filme, altele decât filmele
cu scop publicitar, servicii de rezervare
a biletelor și rezervări pentru evenimente
de divertisment, educaționale și sportive,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
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educaţie), organizarea şi susţinerea de
concerte cu scop culturaleducativ sau de
divertisment, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin
servicii video la cerere, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
publicare multimedia, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestaţiilor live,
divertisment radio, teatru radiofonic, organizarea
de concerte muzicale pentru radio, montaj de
programe radiofonice, producţia de programe și
emisiuni de radio şi de televiziune, prezentarea
programelor de radio și de televiziune, servicii de
disc-jokey, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea de recenzii în scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de divertisment sau culturale, scrierea
de scenarii de film, producţia de spectacole,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, producţii
de teatru, prezentări de recitaluri, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte altele decât cele publicitare, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
creare (redactare) de podcast-uri, intervievarea
personajelor contemporane în scopuri educative
sau de divertisment, organizarea de evenimente
și festivaluri în scopuri culturale, educaționale,
sportive sau de divertisment.

───────


