
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
17/08/2021

PUBLICATE ÎN DATA DE 24/08/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/08/2021

2

Cereri Mărci publicate în 24/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05725 17/08/2021 MICHAL FABINGER ACALONIA

2 M 2021 05870 17/08/2021 LISTA TECH S.R.L. smart pc

3 M 2021 06005 17/08/2021 ISTVÁN MIHÁLY PEFTA

4 M 2021 06006 17/08/2021 CLARITECH S.R.L. CLARITECH

5 M 2021 06008 17/08/2021 NECULA GEORGIANA
YUKSEL VEYSI

MIMOSA FRESHENER

6 M 2021 06009 17/08/2021 S.C. TRIAD INSIGHT
CONSULTING S.R.L.

triad insight consulting

7 M 2021 06010 17/08/2021 CONSTANTIN PANDELEA ONSEC

8 M 2021 06011 17/08/2021 CASSIA BUSINESS SRL CP CASSIA Park RETAIL

9 M 2021 06012 17/08/2021 CRISTINA MARIA RĂDULESCU Atelierul de Flori

10 M 2021 06013 17/08/2021 BRELA INT S.R.L. BRL

11 M 2021 06014 17/08/2021 WEB DEALS SRL ElectrocasniceDiscount

12 M 2021 06015 17/08/2021 ASOCIATIA ONE SOURCE EducaTM

13 M 2021 06016 17/08/2021 WEB DEALS SRL GEEK BAR

14 M 2021 06017 17/08/2021 SMART VOLT SRL SmartVolt

15 M 2021 06018 17/08/2021 BABYHUB S.R.L. babyhub

16 M 2021 06019 17/08/2021 SERGHEI FRASENIUC KIOSK SOLUTIONS

17 M 2021 06020 17/08/2021 MARINEL SABIN STANA JURGA

18 M 2021 06021 17/08/2021 MIHAI AXENTEA NATURFEST

19 M 2021 06022 17/08/2021 ROMTOX INVESTING GROUP
SRL

LOREVA

20 M 2021 06023 17/08/2021 S.C. ONITRADE LTD S.R.L. SOSTONED

21 M 2021 06024 17/08/2021 S.C. ONITRADE LTD S.R.L. CANNAQUA

22 M 2021 06025 17/08/2021 S.C. ONITRADE LTD S.R.L. CANNABIVINO



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/08/2021

(210) M 2021 05725
(151) 17/08/2021
(732) MICHAL FABINGER, U

KAVALIRKY 463, PRAHA 5, 15000,
CEHIA

(540)
ACALONIA

(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.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 05870
(151) 17/08/2021
(732) LISTA TECH S.R.L., STR. BERZEI

NR. 16, BL. C7, SC. A, AP. 14, ET.
3, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ , STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1,
ET. 3, AP. 11, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

smart pc

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3553 C, Pantone 630C), portocaliu
(Pantone158 C), verde (Pantone
2413 C), galben (Pantone 7409 C), gri
(Pantone Cool Grey 9C)

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

9. Ochelari 3d, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, alarme acustice, alarme
sonore, cabluri acustice, cuplaje acustice,
actinometre, adaptoare electrice, mașini de
adunat, antene, aerometre, aparate de analiză
a aerului, sonerii de alarmă, electrice, alarme,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare, supape
de amplificare, anemometre, baterii anodice,
baterii de înaltă tensiune, anozi, roboți telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferență
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), aparate şi instrumente
pentru astronomie, receptoare audio şi video,
interfeţe audio, mixere audio, aparatura didactică
audiovizuală, bancomate (atm), monitoare
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pentru bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane), balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare de
coduri de bare, barometre, baterii, electrice,
pentru vehicule, acumulatoare, electrice, pentru
vehicule, baterii de aprindere, baterii, electrice,
baterii pentru ţigările electronice, recipiente
pentru baterii, recipiente pentru acumulatoare,
cutii pentru baterii, cutii pentru acumulatoare,
încărcătoare de baterii, balize, luminoase,
sonerii (dispozitive de avertizare), betatroane,
binocluri, biocipuri, cutii negre (înregistratoare
de date), aparate de copii heliografice,
instrumente de control pentru boilere, cutii de
branşament (electricitate), lacăte electronice,
sirene, dulapuri pentru difuzoare, cabluri,
electrice, maşini de calculate, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate), reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării, instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare în
laboratoare, cronografe (aparate de înregistrare
a timpului), camere cinematografice, filme
cinematografice, expuse, închizători de circuit,
întrerupătoare de circuit, rigle de calcul circulare,
aparate de curăţare pentru discurile de pick-
up, aparate de curăţare pentru discurile de vinil,
lentile de apropiere, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe

calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare),
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, panouri
de comandă (electricitate), conectori, electrici,
sârmă de cupru, izolată, telefoane fără
fir, lentile de corectare (optică), instrumente
cosmografice, mecanisme pentru dispozitivele
contraacţionate, detectoare de fise contrafăcute,
contoare, aparate de măsură, cuploare
(echipament de procesare a datelor), cuploare,
electrice, conexiuni, electrice, capace pentru
ieşirile electrice, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenţii personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele
tabletă, redresoare de curent, ciclotroane, lămpi
pentru camere obscure (fotografie), camere
obscure (fotografie), aparate de procesare
a datelor, camere de decompresie, magneţi
decorative, aparate de demagnetizare pentru
benzile magnetice, densimetre, densitometre,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu cele
pentru scopuri medicale, diafragme (acoustică),
diafragme pentru aparate ştiinţifice, diafragme
(fotografie), maşini de dictare, aparate de
difracţie (microscopie), rame foto digitale, semne
digitale, staţii meteorologice digitale, asistenţi
personali digitali (apd), busole, tuburi de
evacuare, electrice, altele decât cele pentru
iluminat, tuburi electrice de evacuare, altele
decât cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare
a distanţei, aparate pentru înregistrarea
distanţei, aparate de distilare pentru scopuri
ştiinţifice, cutii de distribuţie (electricitate),
panouri de distribuţie (electricitate), console
de distribuţie (electricitate), sonerii electrice
pentru uşi, dozatoare, dozimetre, tonuri de
apel descărcabile pentru telefoanele mobile,
fişiere de muzică descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, uscătoare pentru fotografii,
stative pentru fotografii, stative de uscare
(fotografie), aparate de uscare pentru tipăriturile
fotografice, conducte (electricitate), dvd playere,
dinamometre, aparate pentru editarea filmelor
cinematografice, ceasornice cu nisip (clepsidre),
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate pentru
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montarea spoturilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
unităţi de efecte electrice şi electronice
pentru instrumentele musicale, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile,
cabluri cu fibră optică, aparate pentru
tăierea filmelor, filme, expuse, filtre pentru
măştile respiratorii, filtre pentru utilizare în
fotografie, filtre pentru razele ultraviolete,
pentru fotografie, măsurătoare pentru inele,
extinctoare de incendiu, alarme de incendiu,
dispozitive de stingere a incendiilor, becuri
pentru bliţ (fotografie), avertizoare luminoase
(semnale luminoase), bliţuri (fotografie),
dischete, debitmetre, ecrane fluorescente, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
fire fuzibile, siguranţe, cristale de galenă
(detectoare), celule galvanice, baterii galvanice,
galvanometre, aparate de măsurare, căști
pentru comunicare la distanță, senzori de
parcare pentru vehicule, imprimante de bilete,
videoproiectoare, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
carduri de credit, paşapoarte biometrice,
paşapoarte electronice, cărţi de identitate
biometrice, sisteme de poziţionare globală (gps),
dicţionare electronice portabile, kituri hands-
free (mâini libere) pentru telefoane, casete
pentru curăţarea capului (de înregistrare),
căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, aparate de înaltă
frecvenţă, suporturi pentru bobine electrice,
holograme, difuzoare sirenă, roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile electrice,
carduri de identitate, magnetice, dispozitive
de pornire, electrice, pentru pornirea de la
distanţă, dispozitive electrice pentru pornirea de
la distanţă, inductoare (electricitate), detectoare

cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente), carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale, automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, laptopuri, lasere, nu cele pentru
scopuri medicale, capace pentru lentile, lentile
pentru astrofotografie, cântare pentru scrisori,
mire de nivelare (instrumente topografice),
stadii (instrumente topografice), instrumente
de nivelare, regulatoare de lumină, electrice,
indicatoare electronice cu emisie de lumina,
diode cu emisie de lumină (led), balasturi
pentru iluminat, paratrăsnete, eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne
magice, casete magnetice, fire magnetice,
suporturi magnetice de date, codificatoare
magnetice, unităţi cu bandă magnetică
pentru calculatoare, aparate de rezonanţă
magnetică (irm), nu cele pentru scopuri
medicale, magneţi, lupe (optică), compasuri,
busole marine, instrumente matematice, măsuri,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, instrumente de măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre, instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule, înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi (optică),
telefoane mobile, celulare, telefoane celulare,
modemuri, maşini de numărat şi sortat
bani, aparate de monitorizare, altele decât
cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri, suporturi pentru mouse, sisteme de
navigaţie pentru vehicule (calculatoare de bord),
instrumente de navigaţie, ace pentru pick-
upuri, ace de pick-up, ace pentru busolele
topografice, semne cu neon, calculator tip
notebook, obiective (lentile) (optică), instrumente
de observare, octante, ohmmetre, lanterne
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optice, lămpi optice, lentile optice, instrumente
şi aparate optice, fibre optice (filamente
conductoare de lumină), condensatoare optice,
cititoare optice de caractere, suporturi optice de
date, discuri optice, oscilografe, ozonizatoare
(ozonizoare), contoare de parcare, pedometre,
vizoare (lupe) pentru uşi, periscoape, cutii
petri, discuri de pick-up, discuri de înregistrare
audio, fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), fotometre, aparate de fototelegrafie,
celule fotovoltaice, aparate şi instrumente
pentru fizică, prize electrice, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanţe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate, plăci
de circuite imprimate, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, prisme (optică),
sonde pentru scopuri ştiinţifice, procesoare
(unităţi centrale de procesare), unităţi centrale
de procesare (procesoare), ecrane de proiecţie,
aparate de proiecţie, dispozitive de protecţie
împotriva accidentelor pentru uz personal,
căşti de protecţie, măşti de protecţie, folii
de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie
pentru radiotelefonie, aparate pentru măsurarea
distanţelor, telemetre, cititoare (echipament
de procesare a datelor), camere pentru
vederea din spate a vehiculului, pick-upuri,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, cartuşe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante sau fotocopiatoare, instrumente de
măsurare a înălţimii, dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, computer game
software, downloadable, suporturi adaptate
pentru laptopuri, rezistenţe, electrice, măşti

de respiraţie, altele decât cele pentru
respiraţia artificială, retorte, suporturi pentru
retorte, contoare de rotaţie, reostate, rigle
(instrumente de măsurare), linii (instrumente
de măsurare), aparate de navigaţie prin
satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
şuruburile cu filet, dispozitive de securitate
de tip token (dispozitive de criptare),
roboţi de securitate pentru supraveghere,
bastoane selfie (monopode), lentile selfie,
semi-conductoare, sextanţi, manşoane pentru
cablurile electrice, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), sonerii de semnalizare,
lămpi de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive, aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare,
clinometre, indicatori de pantă, inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare
de fum, baterii solare, panouri solare
pentru producerea de energie electrică,
valve solenoid (comutatoare electromagnetice),
sonare, suporturi de înregistrare audio, benzi
de înregistrare audio, aparate de transmitere
a sunetelor, aparate de înregistrare a
sunetelor, aparate de reproducere a sunetelor,
instrumente de localizare a sunetului, linii
de sondaj, aparate şi maşini de sondaj,
portavoce, lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru
ochelari, rame pentru ochelari, tocuri pentru
ochelari, ochelari, spectografe, spectroscoape,
aparate de verificare a vitezei pentru
vehicule, indicatoare de viteză, aparate de
măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
subwoofere, sulfitometre, ochelari de soare,
instrumente topografice, lanţuri topografice,
aparate şi instrumente topografice, tablouri
de distribuţie, întrerupătoare, electrice, rigle în
formă de t (teuri) pentru măsurare, calculatoare
tip tabletă, tahometre, magnetofoane, materiale
didactice, roboţi de învăţare, receptoare de
telefon, aparate de telefon, transmiţătoare
pentru telefon, fire de telefon, teleimprimatoare,
telepromptere, teleruptoare, telescoape,
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televizoare, indicatoare de temperatură,
etichete indicatoare de temperatură, nu
cele pentru scopuri medicale, terminale
(electricitate), dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice, tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), distribuitoare automate de
bilete, comutator temporizat, automat, aparate
de înregistrare a timpului, ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), braţe de pick-up,
cartuşe de toner, neumplute, pentru imprimante
şi fotocopiatoare, totalizatoare, conuri de trafic,
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie), diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, unităţi flash usb, manometru
de vid, tuburi de vid (radio), variometre,
radiouri pentru vehicule, triunghiuri de avertizare
a avarierii vehiculului, verniere, aparate de
înregistrare video, casete video, casete cu jocuri
video, ecrane video, telefoane video, monitoare
video pentru bebeluşi, vizoare, fotografice,
căşti de realitate virtuală, viscozimetre, viziere
pentru căşti, regulatoare de tensiune pentru
vehicule, dispozitive de protecţie împotriva
supratensiunii, voltmetre, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie),
tăvi pentru developare (fotografie), indicatoare
de nivel al apei, undametre, dispozitive
purtabile de urmărire a activităţii, calculatoare
purtabile, monitoare de afişare video purtabile,
instrumente şi aparate de cântărire, alarme cu
fluier, conectori de doză (electricitate), sisteme
de cabluri electrice pentru automobile, fire,
electrice, suporturi de odihnă pentru încheieturile
mâinilor pentru utilizare la calculator, tuburi
cu raze x, nu cele pentru scopuri medicale,
calculatoare portabile, calculatoare centrale,
calculatoare electronice, calculatoare personale,
cabluri pentru calculatoare, programe pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
calculatoare de proces, modemuri pentru
calculatoare, rețele de calculatoare, calculatoare
de drum, componente pentru calculatoare,
calculatoare pentru comunicații, laptopuri
convertibile, laptopuri hibride, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, servere informatice, servere cloud,
servere video, servere de fișiere, servere
pentru imprimante, servere de rețea, servere
de intranet, servere de internet, servere audio
digitale, servere video digitale, software pentru

servere, servere pentru rețele informatice,
servere pentru poșta electronică, servere
pentru automatizarea locuinței, software pentru
servere virtuale, software pentru servere media,
software pentru servere proxy, servere de
faxuri de rețea, software pentru servere
pentru imprimante, software pentru servere
de aplicații, software pentru servere de
fișiere, software pentru servere de comunicații,
software pentru servere de cloud, stații
de lucru, stații de lucru (calculatoare),
stații de lucru (echipament de calculator),
componente electrotehnice, componente
electronice, componente microelectronice,
componente de microunde, componente
electronice optice, antene și componente,
componente optice de măsurare, componente
hardware cu memorie, carcase de baterii,
carcase de calculator, carcase de acumulatoare,
carcase pentru dischete, carcase de
acumulatoare, carcase pentru camere, carcase
pentru compact-discuri, carcase pentru
comutatoare (electronice), carcase pentru dvd-
uri, carcase pentru comutatoare (electrice),
carcase pentru aparate electrice, carcase
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane mobile, carcase carduri de memorie,
carcase pentru conectoare electrice, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, echipament
pentru scufundări, materiale înregistrate, unități
de hard disk, unități de hard disk magnetice,
unități hard disk portabile pentru calculatoare,
unități de stocare (ssd), ventilatoare interne
de răcire pentru calculatoare, ventilatoare
de răcire pentru u.c.p., ventilatoare pentru
unități centrale de procesare (cpu), componente
şi piese de calculator, plăci de bază,
plăci de sistem (plăci de bază), plăci
de bază pentru calculatoare, procesoare
videocolor, procesoare satelit, procesoare video,
procesoare de semnal, procesoare de sunet,
procesoare de voce, procesoare de vorbire,
procesoare de comunicații, procesoare de date,
procesoare pentru aplicații, procesoare de filme,
procesoare de text, procesoare de imagini,
procesoare video pentru microscop, procesoare
de semnale digitale, procesoare digitale de
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sunet, procesoare de semnale analoage,
procesoare de sunet surround, procesoare
(unități centrale de prelucrare), unități centrale
de prelucrare (procesoare), răcitoare cu lichid
pentru procesoare, procesoare de semnal pentru
difuzoare audio, procesoare de modulație prin
impulsuri codificate, procesoare de sunet cu
canale multiple, plăci video cu circuite, surse
de alimentare pentru rețea de alimentare
cu electricitate, surse de alimentare (baterii),
surse de alimentare cu intrare cc, surse de
alimentare pentru telefoane inteligente, surse
de alimentare portabile (baterii reîncărcabile),
surse electrice de energie electrică de curent
alternativ (c.a.) și curent continuu (c.c.), surse
de alimentare (transformatoare), surse de
alimentare electronice, surse de alimentare
de înaltă tensiune, surse de alimentare de
joasă tensiune, dispozitive de protecție a
surselor de tensiune, surse de alimentare
în comutație de înaltă frecvență, surse de
curent conectate la aparate audio folosite
în autovehicule, memorie flash, module de
memorie, dispozitive cu memorie, discuri cu
memorie, stickuri de memorie, dispozitive de
memorie, plăci de memorie, carduri de memorie,
circuite electronice de memorie, unități de
memorie electronice, carduri de memorie flash,
unități de memorie semiconductoare, carduri
de memorie usb, dispozitive cu memorie
pentru stocare, dispozitive de memorie pentru
computer, buffer (memorie intermediară) de
calculator, dispozitive de memorie de firmware,
dispozitive de memorie flash portabile, cititoare
pentru cardurile de memorie, carduri de
memorie flash preînregistrate, module de
extensie a memoriei, carduri ram (memorie
cu acces aleatoriu), dispozitive periferice de
calculator, mouse (periferice de calculator),
firmware pentru periferice de calculatoare,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), periferice adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, aparate de
codare a cardurilor de credit (periferice
de calculator), periferice adaptate pentru
a fi folosite cu calculatoare şi dispozitive
inteligente, căști, căști stereo, căști audio, căști
antifonice, amplificatoare pentru căști, căști
in-ear, căști fără fir, căști pentru telefoane,
dispozitive de indicare electrice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-
ul (touch pad), suporturi de mouse, mouse-
uri (informatică), mouse-uri scanner, mouse-
uri pentru computer, mouse-uri de calculator,
piciorușe de schimb pentru mouse, mouse-uri
de calculator fără fir, camere web, imprimante,

imprimante video, imprimante laser, imprimante
termice, imprimante fotografice, imprimante
scaner, imprimante matriciale, imprimante color,
imprimante optice, comutatoare imprimante,
imprimante xerox, imprimante color digitale,
amortizor pentru imprimante, programe pentru
imprimante, imprimante tip plotter, cabluri
pentru imprimante, imprimante pentru calculator,
adaptoare pentru imprimante, imprimante
fără impact, imprimante multifuncționale
(mfp), monitoare, monitoare color, monitoare
led, monitoare lcd, monitoare comerciale,
monitoare video, monitoare pentru tablete,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
(hardware pentru calculatoare), controlere
pentru monitoare video, monitoare pentru
proiectare video, monitoare pentru semnalizare
digitală, monitoare cu ecran plat, monitoare
cu ecran tactil, software, aplicații software,
software gratuit, software utilitar, software
educațional, software adaptabil, software
industrial, software electromecanic, software
senzitiv, software multimedia, software mobil,
software științific, software biometric, software
bancar, software interactiv, software colaborativ,
software social, software integrat, software
antispyware, platforme de software colaborative
(software), software pentru fiabilitatea software-
ului, software pentru testarea de software,
software de compilare.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile,
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
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afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, închiriere
de echipament de birou în spații pentru co-
working, machetare pentru promoţiile publicitare
sau de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri cu scop publicitar,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de

personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, prelucrare de date, sistematizare
şi management, gestionare a inventarului de
piese și componente pentru producători și
furnizori, servicii de asistenţă administrative
şi prelucrare de date, administarea resurselor
umane, marketing în cadrul publicării de
software, servicii de comerţ, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online.
37. Instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
servicii de reîncărcare de cartuşe de
cerneală, servicii de încărcare a bateriilor
telefoanelor mobile, închirierea maşinilor
de spălat vesela, instalarea şi repararea
aparatelor electrice, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi
repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, instalarea şi repararea aparatelor
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de aer condiţionat, instalarea, întreţinerea
şi repararea componentelor hardware ale
calculatorului, suprimarea interferenţelor în
ceea ce priveşte aparatele electrice, montarea
cablurilor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, repararea
aparatelor de fotografiat, reumplerea cartuşelor
de toner, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
întreţinerea şi repararea telefoanelor, întreținere
de calculatoare, instalare de calculatoare,
instalare, curăţare, reparare şi întreţinere,
instalare hardware de calculator şi a aparatelor
de telecomunicaţii, întreţinere şi reparare,
actualizări pentru componente hardware,
întreținere și reparații de componente de
calculator, instalare, întreținere și reparații de
componente hardware de calculator, instalarea,
repararea și întreținerea computerelor și
a perifericelor de computer, re-umplerea
cartușelor cu toner sau cerneală.
41. Academii (educaţie), furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, închirierea
echipamentelor audio, închirierea de
aparate cinematografice, antrenare (instruire),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
cursuri prin corespondenţă, transfer de
know-how (instruire), sevicii de editare
video pentru evenimente, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, închirierea de aparate de
iluminat pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, microfilmare, închirierea de
filme, furnizarea de facilităţi pentru muzee
(prezentări, expoziţii), producţia de muzică,
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 spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi

televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, închirierea
simulatoarelor de antrenament, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, închirierea de
înregistrări sonore, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare, servicii educaţionale,
servicii de instruire, servicii de instruire cu
ajutorul simulatoarelor, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video, închirierea camerelor de filmat, editarea
casetelor video, închirierea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte, altele decât cele publicitare,
formare în calculatoare, formare în domeniul
întreținerii procesoarelor de text, memorii pentru
echipamente de procesare de date, pregătire
în domeniul operării memoriilor de calculator,
pregătire în domeniul dezvoltării memoriilor de
calculator, pregătire în domeniul proiectării de
memorii de calculator, servicii educative şi de
instruire, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia.
42. Calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri de informaţii bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, inginerie,
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
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industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
cercetare tehnologică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
deblocarea telefoanelor mobile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea
site-urilor web, proiectare de software,
actualizarea software-ului, dezvoltare de
calculatoare, proiectare de calculatoare,
programare pentru calculatoare, testare
de calculatoare, administrare de servere,
dezvoltarea hardware-ului pentru computer,
dezvoltare de componente hardware pentru
procesarea semnalului digital, dezvoltare
de componente hardware de calculator
pentru industriile prelucrătoare, dezvoltare de
componente hardware pentru compresia și
decompresia conținutului multimedia, dezvoltare
de componente hardware pentru stocarea și
recuperarea datelor multimedia, dezvoltare de
componente hardware pentru procesarea și
distribuirea conținutului multimedia, dezvoltare
de componente hardware pentru conversia
de date și conținut multimedia între diferite
protocoale, servicii în domeniul ştiinţei şi
tehnologiei, testare, autentificare şi controlul
calităţii, testare de componente, servicii de
proiectare, proiectare de componente mecanice
și micromecanice, dezvoltare de componente
hardware pentru operatorii video și audio, servicii

de proiectare privind componentele hardware
și software de calculator, servicii de proiectare
referitoare la procesoare de date, închirierea de
echipamente ştiinţifice şi tehnologice, servicii it,
servicii consultative și informații despre periferice
de calculator, proiectare de periferice de
calculator, dezvoltare de echipamente periferice
pentru calculatoare, servicii de consiliere și
informare privind proiectarea și dezvoltarea
de echipamente periferice pentru calculatoare,
servicii de găzduire, software ca și serviciu
și închiriere de software, închirierea de
software informatic, de echipament pentru
prelucrarea datelor și de dispozitive periferice
pentru computer, închirierea hardware-ului
și facilităților pentru calculator, închiriere
de dispozitive periferice pentru calculatoare,
închirieri de hardware de calculator și aparate
periferice pentru calculator, dezvoltare software,
programare și implementare, consultanță it,
servicii de consiliere și asigurare de informații,
securitate, protecție și reconstituire it, servicii de
duplicare și conversie a datelor, criptografierea
datelor și servicii de codificare, inginerie de
software, întreținere de software, dezvoltare
de software, instalarea de software, creare de
software, elaborare de software, inginerie de
software informatic, programare de software
educative, dezvoltare de software în cadrul
publicării de software, proiectare personalizată
de software, scriere de software de calculator,
design și dezvoltare de software, servicii
de personalizare de software, configurare de
software de calculator, actualizarea software-
ului pentru computer, reparare de software de
calculator, dezvoltare de software pentru terți,
proiectare de software pentru terți, proiectare
de sisteme software grafice, întreținere și
reparare de software, modernizare de software
de calculatoare, testare de software de
calculator, programare de software pentru
telecomunicații, proiectare de hardware și
software pentru calculator, dezvoltare de
hardware si software de calculator, proiectare și
dezvoltare de hardware și software de calculator,
furnizare de informații despre proiectarea
și dezvoltarea de software și hardware
pentru calculatoare, închirierea de software,
închirieri de hardware și software, închiriere de
software de divertisment, furnizare de software
nedescărcabil online, închirierea de programe
(software) pentru computer, închirierea de
software pentru accesarea internetului, închirieri
de calculatoare și de software, asigurarea
utilizării temporare de software web, închiriere
de software pentru prelucrarea datelor, închiriere
de software pentru gestionarea inventarului,
programare de software pentru gestionarea
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inventarului, închiriere de software pentru
jocuri video, închirierea și întreținerea software-
ului de computer, închirieri de hardware
și software pentru calculatoare, configurare
de hardware de calculator folosind software,
configurare de rețele de calculatoare folosind
software, furnizare de uz temporar de software
nedescărcabil, închiriere de software de jocuri
pe calculator, închirieri de calculatoare și de
software de calculator.

───────

(210) M 2021 06005
(151) 17/08/2021
(732) ISTVÁN MIHÁLY, SAT CICEU NR.

554, JUD. HARGHITA, COMUNA
CICEU, HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

PEFTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02; 26.11.03;
26.03.01; 26.13.25

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

25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,

îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
articole care servesc la acoperirea capului,
hanorace, hanorace sport, hanorace cu glugă,
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste.

───────

(210) M 2021 06006
(151) 17/08/2021
(732) CLARITECH S.R.L., STR.

ALEXANDRINA NR. 19, ET. 1,
AP.1A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

CLARITECH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.16; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08

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

clase:
9. Dispozitive de măsurare, dispozitive de
control și regulatoare, dispozitive de control
al accesului, dispozitive de testare și
controlul calității, dispozitive și suporturi
pentru stocarea de date, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
echipament de comunicație punct-la-punct,
senzori, detectoare și instrumente de
monitorizare, senzori de poluare, senzori de
măsurare, senzori de temperatură, senzori
de temperatură la distanță, senzori pentru
calitatea aerului, aparate de monitorizare la
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distanță, rețele de telecomunicații, echipamente
de telecomunicații, echipamente de comunicare,
echipamente pentru comunicarea de date,
aparate de telecomunicații cu fibră optică,
rețele de calculatoare, rețele de calculatoare
și echipament pentru comunicarea datelor,
routere wireless, emițătoare și receptoare
wireless, programe de calculator folosite în
telecomunicații, aparate de verificare pentru
testarea echipamentelor electronice, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, cabluri de semnal
pentru IT/AV și telecomunicații, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
componente electrice și electronice, software
de comunicare, rețelizare și rețele sociale,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de calculator descărcabil pentru
monitorizare la distanță și analiză, software
pentru monitorizarea mediului, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
de calculator pentru monitorizarea de la
distanță a contoarelor, aparate pentru analiza
aerului, dispozitive pentru măsurarea poluării
aerului, aparate pentru monitorizarea rețelei
de alimentare cu electricitate, aparate pentru
monitorizarea proceselor.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu dispozitive de măsurare,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu dispozitive de control și regulatoare,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu dispozitive de control al accesului,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu dispozitive de testare și controlul
calității, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu dispozitive și suporturi
pentru stocarea de date, comerț cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament de comunicație punct-la-punct,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu senzori, detectoare și instrumente
de monitorizare, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu senzori de poluare,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu senzori de măsurare, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu senzori de temperatură, servicii de comerț

cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
senzori de temperatură la distanță, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu senzori pentru calitatea aerului, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate de monitorizare la distanță, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu rețele de telecomunicații, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipamente de telecomunicații,
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipamente de comunicare, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipamente pentru comunicarea de date,
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate de telecomunicații cu fibră optică,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
referitor la rețele de calculatoare, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu rețele de calculatoare și echipament pentru
comunicarea datelor, comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu routere wireless, comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu emițătoare
și receptoare wireless, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata cu privire la programe
de calculator folosite în telecomunicații, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate de verificare pentru testarea
echipamentelor electronice, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cabluri de
semnal pentru IT/AV și telecomunicații, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu componente electrice
și electronice, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata cu privire la software de comunicare,
rețelizare și rețele sociale, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata cu privire la software
de calculator pentru administrarea rețelelor,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
cu privire la software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea fizică,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
cu privire la software de calculator descărcabil
pentru monitorizare la distanță și analiză, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata cu
privire la software pentru monitorizarea mediului,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
cu privire la software pentru monitorizarea
sistemelor informatice, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata cu privire la software
de calculator pentru monitorizarea de la distanță
a contoarelor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu aparate pentru
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analiza aerului, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu dispozitive pentru
măsurarea poluării aerului, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu aparate
pentru monitorizarea rețelei de alimentare cu
electricitate, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu aparate pentru
monitorizarea proceselor.
37. Instalare hardware de calculator și a
aparatelor de telecomunicații, întreținere și
reparare, instalații pentru telecomunicații,
instalare de rețele de telecomunicații, instalare
de echipamente de comunicații, instalare,
întreținere și reparare de echipamente de
telecomunicații, actualizare de hardware de
rețele de calculatoare și telecomunicații,
reparare și întreținere de hardware de calculator
și de telecomunicații, întreținere și reparare
de rețele, de aparate și de instrumente de
telecomunicații, întreținere de echipamente de
comunicații, întreținere de echipamente de
prelucrare de date, instalarea de echipamente
de telecomunicații fără fir și de rețele locale fără
fir, instalare de rețele de calculatoare, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de mașini și aparate de telecomunicații, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de comunicații, instalare, întreținere și reparare
de echipamente pentru rețele de calculatoare și
pentru tehnologia informației, instalații și reparații
de antene.
42. Servicii it, consultanță IT, servicii
de consiliere și asigurare de informații,
monitorizarea sistemelor de rețea, servicii de
monitorizare a sistemelor informatice, servicii
de monitorizare a sistemelor de securitate
informatică, monitorizare de sisteme informatice
pentru detectarea accesului neautorizat sau
încălcării securității datelor, monitorizare de
semnale de telecomunicații, monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanță, testare, analiză și monitorizare
a semnalelor de telecomunicații, asigurarea
utilizării temporare de software de calculator
online, nedescărcabil destinat utilizării în aplicații
pentru monitorizarea radiodifuziunii, servicii de
monitorizare a mediului, consiliere tehnică
referitoare la daunele implicate de poluare,
realizare de prelevare de probe și de analize
pentru estimarea nivelurilor de poluare, teste de
mediu în materie de poluare fonică, servicii de
consultanță în materie de poluare a mediului,
servicii de culegere de date despre calitatea
aerului, analiza aerului în mediile construite,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, programare
de software pentru telecomunicații, consultanță

în domeniul tehnologiei telecomunicațiilor,
proiectare și planificare tehnică de rețele de
telecomunicații, proiectare și planificare tehnică
de echipament pentru telecomunicații, servicii
de asistență tehnică (consultanță) în domeniul
telecomunicațiilor, proiectare de aparate și
echipamente pentru telecomunicații, proiectare
și dezvoltare de rețele de telecomunicații, servicii
de rețele informatice, dezvoltare de rețele
informatice, integrare de sisteme informatice și
rețele de calculatoare, configurare de sisteme
și rețele informatice, proiectare și dezvoltare
de rețele de calculatoare fără fir, servicii de
consultanță de specialitate în materie de rețele
informatice, acordarea de asistență tehnică în
exploatarea de rețele de calculatoare, servicii
de securitatea calculatoarelor pentru protecția
contra accesului ilegal în rețele, proiectarea
rețelelor informatice pentru terți, furnizarea de
informații despre proiectarea și dezvoltarea de
software, de sisteme și de rețele de calculatoare,
servicii de proiectare, servicii de inginerie.

───────

(210) M 2021 06008
(151) 17/08/2021
(732) NECULA GEORGIANA, STR.

GHIMPAŢI NR.17, BL.3, SC.3,
AP.65, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA
YUKSEL VEYSI, STR. EZHER NR.
16, TOZKOPARAN, GUNGOREN,
ISTANBUL, TURCIA

(540)

MIMOSA FRESHENER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.04.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Deodorante de uz uman, preparate pentru
parfumarea camerei.

───────

(210) M 2021 06009
(151) 17/08/2021
(732) S.C. TRIAD INSIGHT

CONSULTING S.R.L., STR.
VIITORULUI NR. 14, JUD.
DÂMBOVIŢA, GAESTI, 135200,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

triad insight consulting

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
24.15.21

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#173862), portocaliu (HEX #e55625),
roz deschis (HEX #e55625, opacitate
60%)

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

35. Asistență în managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
în domeniul managementului personalului,
publicitate sub toate formele in legătură cu
serviciile din clasele 35, 41 si 42.
41. Antrenare (instrurire), organizarea și
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea
conferințelor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informații în domeniul educație,
servicii de divertisment, publicarea online a
cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
publicarea cărților, organizarea și susținerea
de seminarii, predarea/ servicii educaționale/

servicii de instruire, scrierea de texte, altele
decât cele publicitare.
42. Programare computerizată, proiecte de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare,
servicii de protecție împotriva virușilor
de calculator, consultanță în tehnologia
calculatoarelor, consultanță în securitatea
informatică, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic,
conversia datelor și a programelor pentru
calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți consultanță în securitatea datelor,
inginerie, proiectare industrială, consultanță în
domeniul tehnologiei informației (IT), furnizarea
de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, consultanță în securitatea
internetului, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, cercetare
științifică.

───────

(210) M 2021 06010
(151) 17/08/2021
(732) CONSTANTIN PANDELEA, STR.

GHIMPATI, NR. 23, BL. 2, SC.3, ET.
1, AP. 70, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ONSEC

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 24.01.01;
26.11.01

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
comerț online sau prin magazine fizice, cu
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amănuntul sau en-gross, pentru produse de
securitate şi control acces.

───────

(210) M 2021 06011
(151) 17/08/2021
(732) CASSIA BUSINESS SRL, STR.

SILOZULUI NR. 13, JUD. DOLJ,
COMUNA CARCEA, DOLJ,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

(540)

CP CASSIA Park RETAIL

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 26.05.04

(591) Culori revendicate:negru, roşu, verde,
alb

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

36. Asigurări, servicii de asigurări în domeniul
imobiliar, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, administrarea de proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare de imobile,
şi anume servicii de închiriere respectiv
inchiriere de proprietati imobiliare, inchiriere
spatii comerciale, inchiriere spatii de alimentatie
publica, inchiriere spatii pentru activitati sportive
– recreative si de timp liber, inchiriere spatii
pentru petrecerea timpului liber, recreere si
agrement pt copii, inchiriere spatii pentru
activitati de divertisment, inchiriere spatii de
servicii, inchiriere spatii de birouri, inchiriere
spatii de productie, servicii de administrare
de imobile, estimare a bunurilor imobiliare

şi finanţare, agenţii de închiriere proprietăţi
imobiliare, agenţii imobiliare, emiterea de carduri
de credit şi de debit, servicii de emitere de
cartele telefonice, încasări de chirii, concesionări
de bunuri imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere, credite pentru contracte de
închiriere, servicii de estimări financiare de
costuri de reparaţii, estimări financiare, agenţii
de încasare a creanţelor, servicii de curtaj
în proprietăţi imobiliare, emitere de bonuri
valorice, estimări financiare imobiliare, estimări
imobiliare, estimări financiare de obiecte de artă,
consultaţii şi informaţii în domeniul financiar şi
imobiliar, servicii de finanţare, transfer electronic
de fonduri, girare de proprietăţi imobiliare,
împrumuturi cu plata în rate ori pe bază de
amanet, închirieri de apartamente, închirieri
de spaţii pentru birouri, închirieri de spaţii
comerciale, închiriere de spaţii comerciale
în mall-uri, închirieri de proprietăţi imobiliare,
închirieri de exploatări agricole, împrumuturi pe
bază de ipotecă, servicii financiare legate de
ipoteci, finanţarea împrumuturilor şi ipotecilor,
tranzacţii financiare, servicii pentru lichidarea
unei intreprinderi, investiţii de capital, servicii
de girare de imobile, curtaj în bursa, consultaţii
şi informaţii în domeniul asigurărilor, servicii
financiare legate de proprietăţi imobiliare,
colectarea de debite din închirierea de
imobile, servicii de management pentru investiţii
imobiliare, servicii oferite de trusturi de investiţii,
holdinguri, servicii de vânzare şi cumpărare de
valută (schimb valutar), managementul financiar
al societăţilor de portofoliu, servicii în domeniul
asigurărilor, cum sunt serviciile asigurate de
agenţi sau brokeri de asigurări, serviciile oferite
asiguraţilor şi servicii de subscriere de asigurări,
emiterea tichetelor de masă, emiterea de semne
de valoare, inclusiv carduri şi voucher-ere, în
ceea ce priveşte sistemele de fidelizare a
clienţilor, emiterea de semne de valoare, evaluări
de proprietăţi imobiliare, banking, home banking,
strângerea de fonduri în scopuri caritabile,
furnizarea de fonduri pentru cumpărarea în
rate şi pentru leasing, servicii de sponsorizare
financiară, împrumuturi financiare, fonduri de
investiţii şi economisire, servicii de închiriere
şi leasing cu privire la bunuri imobiliare,
leasing de spaţii comerciale, finanţare pentru
leasing cu privire la automobile, finanţare
pentru leasing, sponsorizarea financiară a
activităţilor de divertisment, sportive şi
culturale, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, strângerea de fonduri caritabile,
depozite de valori, management financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
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imobiliare), investiţii în fonduri, evaluarea
financiară a bijuteriilor, organizarea colectelor,
servicii de brokeri de amanet, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de credit, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de debit, evaluări
imobiliare, oferirea de reduceri intreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, evaluarea
financiară a timbrelor, emiterea de jetoane de
valori.

───────

(210) M 2021 06012
(151) 17/08/2021
(732) CRISTINA MARIA RĂDULESCU,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 19,
BL. 35A1, ET. 4, APT. 16, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

Atelierul de Flori

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13

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

44. Florării, aranjamentul florilor, servicii de
artă florală, compoziţii florale şi servicii de
grădinărit-peisagistică, servicii de amenajare a
aranjamentelor florale pentru interiorul clădirilor,
închiriere de aranjamente florale.

───────

(210) M 2021 06013
(151) 17/08/2021
(732) BRELA INT S.R.L., SAT LIPÂU,

NR.48A, JUD. SATU MARE,
COMUNA CULCIU, SATU MARE,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA,
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)
BRL

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

4. Combustibil în formă de brichete, lemn sub
formă de brichete (combustibil).

───────

(210) M 2021 06014
(151) 17/08/2021
(732) WEB DEALS SRL, STR. MIHAI

EMINESCU NR.185, BL.31B, SC.2,
AP.43, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020078, ROMANIA

(540)
ElectrocasniceDiscount

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

35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură
echipamente electrocasnice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de grădinărit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de congelare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electronice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electrice de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ustensile de gătit.

───────

(210) M 2021 06015
(151) 17/08/2021
(732) ASOCIATIA ONE SOURCE, STR.

CORNELIA SALCEANU NR.14,
2, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300561, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
EducaTM

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

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

───────

(210) M 2021 06016
(151) 17/08/2021
(732) WEB DEALS SRL, STR. MIHAI

EMINESCU NR.185, BL.31B, SC.2,
AP.43, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020078, ROMANIA

(540)
GEEK BAR

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

34. Vaporizatoare personale și țigarete
electronice, și arome și soluții pentru acestea.

───────

(210) M 2021 06017
(151) 17/08/2021
(732) SMART VOLT SRL, BULEVARDUL

TIMISOARA NR. 103-111,
COMPLEXUL COMERCIAL
BUCURESTI CONSTRUCT,
CORP ADMINISTRATIV, PARTER,
CAMERA-BIROU NR. 2, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 061327, ROMANIA

(540)

SmartVolt

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, materiale înregistrate, magneti,
aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, adaptoare audio, aparate cu
alimentare regulată, aparate de alimentare cu
energie continuă, aparate de transmisie în rețea,
aparate pentru retea de electricitate, aparate
pentru îmbunătățirea eficienței energetice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, aparate și
instrumente pentru controlul electricității,
aparatură de alimentare cu energie continuă
(baterii), aprinzătoare piezo-electrice, blocuri
de alimentare cu energie electrică, bănci de
încărcare, componente electrice și electronice,
cabluri scart, convertoare alternativ-continuu,
convertoare de cc/ca, detectoare din cristal de
galenă utilizate în electronică, filtre electrice,
instrumente pentru distribuirea curentului
electric, sisteme și aparate pentru împământare
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statică, stații de alimentare pentru vehicule
electrice, surse de alimentare pentru rețea
de alimentare cu electricitate, baze de date
(electronice), aparate pentru înregistrări audio-
video, baze de date electronice înregistrate
pe suporturi informatice, buletine informative
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
carduri de memorie usb, carduri de memorie
usb pentru lansarea automată a adreselor url
ale site-urilor web preprogramate, cupoane care
pot fi descărcate electronic pe telefoane mobile,
documente informatice în format electronic,
felicitări electronice descărcabile pentru a fi
trimise prin poșta, fotografii digitale descărcabile,
grafică digitală (software descărcabil), manuale
cu instrucțiuni în format electronic, manuale
de instruire în format electronic, manuale
de pregătire sub formă de programe de
calculator, înregistrări video, înregistrări video
descărcabile, postere descărcabile, publicații
care pot fi descărcate, publicații electronice
descărcabile, publicații săptămânale ce pot
fi descărcate în format electronic de pe
internet, rapoarte electronice descărcabile,
fișiere cu imagini descărcabile, date înregistrate
electronic, date înregistrate electronic de pe
internet, fișiere de date înregistrate, fișiere
multimedia descărcabile, agende electronice,
amplificatoare, aparate de copiere, aparate
de înregistrare, aparate de recunoaștere
facială, aparate pentru recunoașterea vorbirii,
aparate și instrumente multimedia, cd-drivere
pentru calculatoare, cititoare de coduri de
bare (decodoare), cititoare pentru identificarea
frecvenței radio (rfid), conectori multimedia
pentru vehicule, decodoare, adaptoare usb,
adaptoare pentru carduri de memorie flash,
agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate electronice
pentru identificarea animalelor, aparate pentru
stocarea computerizată a datelor, benzi audio
digitale fără conținut, carduri de memorie,
carduri de memorie secure digital (sd), carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (sd), cititoare de carduri
de memorie flash, componente hardware cu
memorie, discuri cu memorie, dispozitive de
memorie de firmware, dispozitive de memorie
flash portabile, discuri pentru stocarea de
date, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), etichete cu cipuri
rfid integrate, etichete cu coduri scanabile,
etichete de identificare (care pot fi citite de
aparate), etichete pentru coduri de bare, codate,
hardware de stocare în rețea (nas), memorie
flash, medii de stocare digitale, memorii usb,
module de memorie, stickuri de memorie,
stocare în rețea (nas), suporturi de stocare a

datelor, unități optice pentru stocarea datelor,
unități de stocare (ssd), unități de stocare
hibride (sshd), unități de memorie electronice,
unități de hard disk, unități de memorie
semiconductoare, antene folosite, de asemenea,
ca și aparate de comunicație, dispozitive
de automatizare pentru locuințe, dispozitive
de montare pentru monitoare, dispozitive de
montare pentru camere, dispozitive pentru
stocarea de date, inele inteligente, limitatoare
de semnal, panouri tft-lcd (tranzistor cu peliculă
subțire-ecran cu cristale lichide), organizatoare
electronice, sistem de automatizare pentru
clădiri, sisteme de automatizare pentru case,
tastaturi fara fir, tastaturi, table electronice
interactive whiteboard, tastaturi multifuncționale,
terminale multimedia, alarme și echipamente
de avertizare, aparate de semnalizare,
camere retrovizoare pentru vehicule, dispozitive
de monitorizare a bebelușilor, senzori
de fum, sisteme de supraveghere video,
etichete electronice pentru mărfuri, ozonizoare
(ozonizatoare), aparate de ozonizare (nu de
uz medical), analizoare de luminescență,
aparate de măsurare a curenților de aer,
aparate pentru analiza aerului, aparate pentru
diagnosticare, altele decât cele de uz medical,
dispozitive pentru măsurarea poluării aerului,
dispozitive de măsurare, dispozitive de control și
regulatoare, indicatoare automate de altitudine,
indicatoare de electricitate, indicatoare digitale,
instrumente de monitorizare, senzori, detectoare
și intrumente de monitorizare, adaptoare
pentru cabluri, adaptoare pentru prize,
antene și componente, aparate de controlare
a temperaturii (întrerupătoare electrice),
balast pentru dispozitive de iluminat,
bobine electrice, cabluri adaptoare (electrice),
cabluri și fire, cabluri adaptoare pentru
căști, capace de siguranță pentru prize,
carcase pentru aparate electrice, circuite
electrice și circuite imprimate, componente
electronice, componente electrotehnice,
componente microelectronice, comutatoare
(electricitate), conducte (electricitate),
conectoare (electricitate), conector prize
(electrice), conectori tip jack, contactoare,
cutii de conexiuni electrice, diode, ecrane
tactile, întrerupătoare, inductoare, limitatoare
de curent, limitatori de tensiune, întrerupătoare
tactile (electrice), modulatoare de lumină,
modulatoare de iluminare, oscilatoare, plăci
de comutatoare, plăci semiconductoare,
prelungitoare cu prize multiple, prize de relee,
prize electrice, prize, fișe și alte dispozitive
de cuplare (conexiuni electrice), racorduri
electrice, regulatoare de iluminare, relee de
siguranță (electrice), rezistențe, rezonatoare,
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semiconductoare, siguranțe electrice, suporturi
pentru fire electrice, tablouri de comandă
(electricitate), tablouri de distribuție (electrice),
triode, tranzistori, tuburi electronice, valve
solenoide, mașini de numărat și sortat
bani, mașini automate de sortat și numărat
bani, aparate pentru verificarea autenticității
bancnotelor, suporturi de fixare adaptate pentru
monitoare de calculator, mouse-uri (informatică).
28. Ace pentru pompe de umflat mingi de joc,
aparate pentru obținerea unei bune condiții
fizice (de uz nemedical), articole de sport,
corzi de sărit, jocuri cu bile, jocuri sportive,
mingi (articole sportive), prăștii, accesorii pentru
păpuși, animale de jucărie, aeronave de jucărie,
aparate pentru jocuri video, jocuri electronice
de tip arcade și aparate de jocuri electronice,
aparate de jocuri electrice educaționale pentru
copii, aparate de zbor de jucărie, arme de jucărie,
articole de îmbrăcăminte pentru jucării, articole
de joacă educative, articole pentru a face farse
(articole pentru petreceri), baloane pentru jocuri,
bile de joc, blocuri de asamblare (jucării), blocuri
de construcție (jucării), blocuri de construcție de
jucărie din lemn, binocluri de jucărie, case de
jucărie modulare, case de păpuși, cărucioare de
jucărie, coarde de sărit, covoare de joacă puzzle
(jucării), costume de carnaval pentru copii, cuburi
de construit magnetice fiind jucării, cutii muzicale
de jucărie, dispozitive de făcut zgomot (jucării),
drone (jucării), figurine acționate electric cu
lumini și sunete, elemente de construcții (jucării),
figurine de jucărie, jocuri, jocuri de acțiune și
de îndemânare, jocuri de interior cu jetoane,
jocuri de societate, jocuri electronice educative
pentru copii, jocuri muzicale, jucării antistres,
jucării care fac zgomot, jucării comercializate la
set, jucării cu baterii, jucării cu telecomandă,
jucării de baie, jucarii de desenat, jucării de
construit, jucării de lemn, jucării de exterior,
jucării de nisip, jucării de pluș, jucării electronice,
jucării gonflabile, jucarii inteligente, jucării sub
formă de puzzle-uri, leagăne, machete sub formă
de jucării, marionete, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), mingi de joc, păpuși,
păpuși vorbitoare, plastilină, puzzle-uri, roboți de
jucărie, seturi de jucării, structuri de joacă pentru
copii, unelte de jucărie, ursuleți de pluș, yoyo.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,

servicii de achiziții, servicii de comenzi online,
servicii de consultanță referitoare la achiziții de
bunuri și servicii, servicii de intermediere în
achiziții, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de gestionare a vânzărilor,
publicare de materiale publicitare online,
publicitate, administraţie comercială, indexare
web în scop comercial sau publicitar, promovare,
publicitate şi
marketing pentru pagini web online, promovare
online de reţele informatizate şi pagini web,
închiriere de spaţiu publicitar pe site-uri web,
compilare de reclame pentru pagini web pe
internet.

───────

(210) M 2021 06018
(151) 17/08/2021
(732) BABYHUB S.R.L., STRADA

DIMITRIE RALET NR. 1, C1,
PARTER, SPAȚIU COMERCIAL,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1,
ET. 3, AP. 11, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

babyhub

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 02.05.01

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

12. Saci adaptaţi pentru cărucioare, scaune
auto pentru copii, scaune auto portabile pentru
copii, scaune de siguranță pentru copii pentru
automobile, scaune auto de siguranță pentru
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copii, hamuri de siguranță pentru scaune
auto speciale pentru copii (pentru vehicule),
suporturi de centuri de siguranță pentru copii
pentru scaune de automobile, dispozitive de
reținere pentru vehicule folosite la scaune
auto speciale pentru copii, coşuri adaptate
pentru biciclete, cărucioare pentru animale
de companie, suporturi de pahare pentru
vehicule, cărucioare de transport, saci de
iarnă adaptaţi pentru cărucioare, saci de
iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de copii,
cărucioare pentru copii, trotinete (vehicule),
huse pentru cărucioarele de copii, copertine
pentru cărucioarele de copii, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, plase împotriva
ţânţarilor adaptate pentru cărucioarele de copii,
cărucioare de copii, cărucioare tip cuşcă cu
role, scaune de siguranţă pentru copii, pentru
vehicule, cărucioare de cumpărături, triciclete,
cărucioare cu două roţi, cărucioare de bagaje,
cărucioare de magazie, cărucioare, cărucioare
elevatoare, cărucioare mobile, cărucioare de
mână, acoperişuri pentru cărucioare, cărucioare
acţionate electric, scaune pentru automobile,
scaune de automobile, scaune sport pentru
automobile, scaune auto portabile pentru
bebeluşi, perne pentru scaune de automobile,
huse de scaune pentru automobile, tetiere
pentru scaune pentru automobile, hamuri
de siguranță pentru scaunele autovehiculelor,
suporturi pentru brațe pentru scaune de
automobile, hamuri de siguranță pentru vehicule,
pentru scaune auto tip scoică pentru bebeluşi,
dispozitive de reținere pentru vehicule folosite
pentru scaunele auto tip scoică pentru bebeluşi,
scaune înălțătoare pentru copii, pentru vehicule,
scaune pentru copii folosite în vehicule, scaune
pentru copii adaptate pentru biciclete, perne
pentru copii pentru scaunele vehiculelor, scaune
de siguranță pentru copii (pentru vehicule),
scaune pentru copii pentru utilizare în mașini,
scaune pentru transportul copiilor folosite în
vehicule, scaune de siguranță pentru bebeluși
și copii pentru vehicule, elemente de securizare
pentru copii pentru scaunele de vehicule,
dispozitive de securizare pentru copii utilizate
pentru scaunele de vehicule, vagonete pentru
copii, biciclete pentru copii, cărucioare pliabile
pentru copii, remorci pentru transportul copiilor,
cărucioare pentru copii care încorporează
landouri, rotile pentru cărucioare (vehicule),
rotile pentru cărucioarele de transport (vehicule),
protecţii pentru roţile de bicicletă.
20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile / pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile / pneumatice, nu cele pentru

scopuri medicale, bare de chihlimbar, plăci
de chihlimbar, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii, leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia lenjeriei,
paturi, schelete de paturi din lemn, stupi,
bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi de
fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere de
depozitare, nemetalice, lăzi, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
perne de sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi
pentru cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi,
suporturi pentru sticle, capse pentru sticle,
nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice,
dopuri pentru sticle, nemetalice, cutii din lemn
pentru sticle, cutii din lemn sau plastic, cleme,
nemetalice, pentru mobilă, monturi pentru perii,
bare de protecţie pentru pătuţurile de copii,
altele decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică,
saltele de camping, suporturi pentru butoaie,
nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine, agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice, cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, console, containere,
nemetalice (depozitare, transport), corali, dopuri
de plută pentru sticle, dopuri de plută,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, dulapuri, inele pentru perdele, suporturi
pentru draperii, nu cele din material textil,
şine pentru perdele, galerii pentru perdele,
cârlige pentru perdele, cordoane pentru draperii
curtain tie-backs, perne (de sprijinit, de divan),
şezlonguri de punte, decoraţiuni din plastic
pentru produsele alimentare, birouri, cărucioare
de servit cina (mobilă), aviziere, suporturi de
prezentare, divane, fitinguri de uşi, nemetalice,
mânere de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, opritoare pentru uşi, nu
din metal sau din cauciuc, uşi pentru mobilă,
mese de proiectare, mese de toaletă, borduri din
plastic pentru mobilă, gherghefuri, ventilatoare
pentru uz, neelectrice, picioare pentru mobilă,
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, statuete din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, dulapuri pentru dosare, socluri pentru
ghivecele de flori, suporturi pentru flori (mobilă),
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tabureţi, panouri despărţitoare (mobilă), mobilă,
fitinguri pentru mobilă, nemetalice, mobilă
din metal, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă, rotile pentru mobilă, nemetalice,
rafturi de mobilă, huse pentru îmbrăcăminte
(depozitare), coşniţe (coşuri) pentru transportul
obiectelor, oglizi de mână (oglinzi de toaletă),
suporturi pentru pălării, perne pentru rezemarea
capului bebeluşului, perne pentru formarea
capului bebeluşului, tetiere (mobilă), scaune
înalte pentru bebeluşi, numere pentru case,
nemetalice, neluminoase, paturi hidrostatice, nu
cele pentru scopuri medicale, paturi cu apă,
nu cele pentru scopuri medicale, brăţări de
identificare, nemetalice, imitaţie de carapace de
broască ţestoasă, dulapuri de cartotecă (mobilă),
jaluzele interioare (mobilă), obloane interioare
(mobilă), premergătoare, obiecte publicitare
gonflabile, mobilă gonflabilă, fildeş, neprelucrat
sau semiprelucrat, organizatoare pentru bijuterii,
panouri de agăţat cheile, butoane rotative,
nemetalice, etichete din plastic, scări din lemn
sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre, cutii
de scrisori, nu din metal sau zidărie, rafturi
de bibliotecă, dulapuri individuale, încuietori,
altele decât cele electrice, nemetalice, rafturi
pentru reviste, mese pentru masaj, covoraşe,
detaşabile, pentru chiuvete, covoraşe detaşabile
sau protecţii pentru chiuvete, saltele pentru
ţarcurile pentru copii, saltele, dulapuri pentru
medicamente, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
elemente mobile (decoraţiuni), landouri moses,
sidef, neprelucrat sau semiprelucrat, mulaje
pentru ramele de tablouri, ecusoane, nemetalice,
plăci de identificare, nemetalice, cuibare, căsuţe,
standuri pentru ziare, mobilă de birou, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie, rulouri interioare
din hârtie, rame pentru tablouri, colţare pentru
ramele de tablouri, suporturi de susţinere
pentru tablouri (rame), perne (de dormit),
placarde din lemn sau plastic, paie împletite, cu
excepţia rogojinelor, cartele din plastic, nu cele
codate sau magnetice, chei de plastic, rafturi
pentru farfurii, ţarcuri de joacă pentru bebeluşi,
dopuri, nemetalice, cepuri, nemetalice, piloni,
nemetalici, rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale
împletite), mobilier şcolar, ecrane de protecţie
pentru şeminee (mobilă), ecrane de protecţie
(mobilă), capace filetate, nemetalice, pentru
sticle, capace de etanşare, nemetalice, scaune,
bănci (scaune), scaune din metal, banchete,
scoici, rafturi pentru dulapurile de registratură,
rafturi pentru depozitare, unităţi de rafturi, vitrine
(mobilă), scaune de duş, bufeturi, plăci cu
denumiri de firme din lemn sau plastic, sticlă
argintată (oglinzi), jaluzele interioare lamelare,
covoraşe de dormit, saltele de dormit, canapele,

inele despicate, nemetalice, pentru chei, bare
pentru fixarea mochetei pe trepte, birouri de
lucrat în picioare, suporturi pentru maşinile de
calculat, statui din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
scaune cu trepte, nemetalice, trepte (scări),
nemetalice, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal
sau cauciuc, saltele din paie, împletituri din paie,
borduri din paie, blaturi de mese, mese, mese
din metal, cărucioare de servit ceaiul, jaluzele
interioare din material textil, rolete interioare din
material textil, dulapuri pentru scule, nemetalice,
goale, carapace de broască ţestoasă, dozatoare
de prosoape, fixe, nemetalice, dozatoare
de prosoape, nemetalice, fixe, suporturi de
prosoape (mobilă), tăvi, nemetalice, cărucioare
(mobilă), mese pentru calculatoare (mobilă),
mese cu rotile pentru calculatoare (mobilă),
cuve, nemetalice, pentru amestecare mortarului,
mese de scris, rafturi pentru maşinile de
scris, suporturi pentru umbrele, suporturi
valet, platforme pentru schimbarea bebeluşilor
montate în perete, dulapuri de haine, suporturi
pentru lavoare (mobilă), împletituri, clopoţei
de vânt (decoraţiuni), fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut, rolete
interioare din lemn ţesut, ambră galbenă,
chihlimbar, sertare pentru mobilă, vestiar pentru
bagaje, mobilă şi mobilier, scaune pliante,
scaune ergonomice, scaune rabatabile, scaune
înalte, scaune gonflabile, scăunele-leagăn,
scaune de birou, scaune pentru desenatori,
scaune înalte (mobilier), scaune pentru baie,
scaune pentru duș, scaune de lucru, scaune
pentru bebeluși, scaune de susţinere, perne
de susținere pentru scăunele de copii, perne
de susținere folosite la scaunele de siguranță
de mașină pentru copii, scaune de masă
pentru bebeluși, scaune de baie pentru bebeluși,
scaune de baie portabile pentru bebeluși,
destinate utilizării în cada de baie, pătuțuri de
siguranță, articole pentru pătuțuri (cu excepția
lenjeriei de pat), accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, protecții antilovire
pentru pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile
de pat, protecții antilovire pentru pătuțuri-
leagăn de copii, altele decât lenjeriile de pat,
premergătoare pentru copii, balansoare pentru
copii, mobilier pentru copii, țarcuri de copii,
țarcuri (pentru copii), scaune de copii, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii, grilaje
nemetalice de protecție pentru bebeluși, copii
și animale de companie (mobilier), animale
împăiate (nu jucării), cutii pentru jucării, cutii
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pentru jucării (mobilier), lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, cutii de lemn pentru stocarea
jucăriilor.
24. Ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie, huse
pentru pat, cearşafuri, cuverturi (cearşafuri),
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, brocart, vatir, pânză pentru steaguri
din material textil sau plastic, stambă, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză
de tifon, ţesături sub formă de şnur, şeviot
(ţesătură), ţesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, apărători
laterale pentru pătuţurile de copii (lenjerie de
pat), pânze de bumbac, huse (detaşabile)
pentru mobilă, huse detaşabile pentru mobilă,
huse pentru pernele de divan, crep (ţesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, perdele
pentru uşi, stofă pentru covoare, plăpumi de puf
(cuverturi de pat), material elastic ţesut, ţesătură
din esparto, pânză care imită pielea animalelor,
pânză, pânză pentru încălţăminte, pânze pentru
utilizare la produsele textile, prosoape de faţă din
material textil, fetru, ţesături din fibră de sticlă
pentru uz pentru utilizare la produsele textile,
materiale textile de filtrare, steaguri din material
textil sau plastic, flanel (ţesătură), molton
(pânză), huse din plastic pentru mobilă, huse
din material textil pentru mobilă, finet/ barhet,
tifon (ţesătură), cârpe pentru şters paharele
(prosoape de bucătărie), pânză cauciucată,
alta decât cea pentru papetărie, ţesătură din
păr (pânză de sac), batiste din material textil,
căptuşeli pentru pălării, din material textil, dintr-
o bucată, pânză de cânepă, ţesătură de cânepă,
lenjerie de uz casnic, jerseu (ţesătură), pânză de
iută, ţesătură tricotată, etichete din material textil,
pânze pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de
corp, ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă / transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masă,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textil, materiale
plastice (înlocuitoare de ţesături), ţesătură de
stambă imprimată, pături imprimate din material
textil, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, cearşafuri (textile), perdele de duş
din material textil sau plastic, ţesături de
mătase pentru imprimarea de modele, mătase

(ţesătură), căptuşeli pentru sacii de dormit,
saci de dormit pentru bebeluşi, saci de dormit,
traverse de masă, nu din hârtie, garnituri de
masă, nu din hârtie, şerveţele de masă din
material textil, feţe de masă, nu din hârtie,
protecţii pentru masă din material textil, tafta
(ţesătură), material textil, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă, prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie, pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi, tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză
de lână, ţesătură de lână, zefir (ţesătură),
lenjerie pentru pătuţuri, cuverturi pentru pătuțuri,
pături pentru pătuțuri, pătuțuri pentru copii,
coșuri pentru bebeluși (pătuțuri), pătuțuri-leagăn
pentru bebeluși, pătuțuri de voiaj pentru copii,
baldachine pentru pătuțuri de copii, apărători
pentru pătuțuri (lenjerie de pat), cuverturi pentru
paturi pentru copii, baldachine pentru pătuțuri de
copii.
25. Stihare (alba), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de
baie, slipuri de baie, pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu
pene (articole de îmbrăcăminte de pus la
gât), corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme,
cizme, cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri,
sutiene, pantaloni de călărie pentru purtare,
camizole, caschete, şepci (articole pentru
acoperirea capului), feloane, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie de
corp), manşoane, manşete (îmbrăcăminte),
gulere detaşabile, pernuţe împotriva transpiraţiei
pentru rochii, rochii, capoate, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), pantofi sau sandale
din iarba esparto (espadrile), fitinguri metalice
pentru încălţăminte, pantofi de fotbal, ghete de
fotbal, saci pentru picioare, neîncălziţi electrici,
încălţăminte, carâmbi pentru încălţăminte, cape
de blană, blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri
(îmbrăcăminte), galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
cizmuliţe, cloşuri pentru pălării (schelete), pălării,
bentiţe (îmbrăcăminte), articole de acoperit capul
pentru purtare, şosete-tălpici, protecţii de călcâi
pentru încălţăminte, tocuri, glugi (îmbrăcăminte),



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/08/2021

ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover, rochii tip salopetă, uniforme de
karate, chimonouri, chiloţi de damă, chiloţi
pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din
dantelă, trusouri pentru copii (îmbrăcăminte),
egări (jambiere), jambiere, egări (pantaloni),
costume de gimnastică/balet, uniforme oficiale,
orare, mantile, costume de bal mascat, mitre
(pălării), mănuşi cu un deget, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât, protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive, bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete, combinezoane, paltoane bărbăteşti,
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, bonete, măşti de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susţinerea
şosetelor, şosete, branţuri, tălpi pentru
încălţăminte, șoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare),
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia,
desuuri care absorb transpiraţia, flanele,
pulovere, hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
curele pentru jambiere, pantaloni, turbane,
chiloţi, lenjerie de corp, desuuri, uniforme,
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste, jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn, articole
de purtat pe cap pentru copii, pantaloni pentru
copii, îmbrăcăminte pentru copii, haine pentru
copii, salopetă de copii, articole de îmbrăcăminte
pentru copii, haine de stradă pentru copii,
costume de baie pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, rochii pentru
sugari și copii mici, șosete pentru sugari și
copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei

și copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, încălțăminte
pentru copii.
28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri
video arcade, zăpadă artificială pentru pomii
de crăciun, saltea de joacă pentru bebeluşi,
jocuri de table, tunuri de aruncat mingi, mingi
pentru jocuri, mănuşi de baseball, clopoţei
pentru pomul de crăciun, bile de biliard, margini
elastice pentru masa de biliard, instrumente de
marcare pentru repoziţionarea bilei pe masa de
biliard, tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, camere de mingi pentru
jocuri, jocuri de masă, sănii bob, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii
de crăciun, capse pentru pistoale (jucării),
măşti de carnaval, cretă pentru tacurile de
biliard, jocuri de şah, table de şah, jetoane
pentru jocurile de noroc, pomi de crăciun din
material sintetic, pocnitori cu surprize specifice
crăciunului (noutăţi pentru petrecere), suporturi
pentru pomii de crăciun, confeti, truse de magie,
manete de comandă pentru consolele de jocuri,
manete de comandă pentru jucării, numărători
(discuri) pentru jocuri, pahare pentru zaruri,
darts, zaruri, discuri pentru sporturi, păpuşi,
biberoane pentru păpuşi, paturi pentru păpuşi,
case de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi,
camere de păpuşi, domino, table de dame,
dame (jocuri), drone (jucării), protecţii pentru
cot (articole sportive), ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distracţii, arme pentru scrimă,
măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
labe de înot, mănuşi de înot (înotătoare), discuri
zburătoare (jucării), mese de fotbal, jocuri,
aparate pentru jocuri, aparate pentru jocurile
de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose de golf,
saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi de golf,
cărucioare de golf, cărucioare pentru sacii de
golf, aparate de gimnastică, deltaplane, arbalete
(articole sportive), patine de gheaţă, jocuri
cu potcoave, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mah-jong, bile de sticlă pentru jocuri, măşti
(obiecte de divertisment), păpuşi matrioska,
plase pentru sporturi, jucării cu caracter de
noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de crăciun, cu excepţia instalaţiilor,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/08/2021

lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din
hârtie pentru petreceri, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse cu
percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii fizice,
piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/bile de
joacă, cărţi de joc, jucării de pluş, jucării de
pluş cu păturică ataşată, jocuri portabile cu
ecrane cu cristale lichide, jocuri portabile şi
jucării cu funcţii de telecomunicaţii integrate,
pompe special adaptate pentru utilizare cu
mingile/bilele de joacă, păpuşi marionete,
quoits, rachete, bâte pentru jocuri, zornăitoare
(obiecte de divertisment), vehicule de jucărie
cu telecomandă, panglici pentru gimnastică
ritmică, jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe
de pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru
bicicletele staţionare de antrenament, machete
de vehicule la scară, seturi de machete la
scară (jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile
de tip loterie, scutere (jucării), fluturaşi (de
badminton), skateboard-uri, popice, popice
(jocuri), praştii (articole sportive), topogane
(obiecte de divertisment), automate (maşini
de jocuri), globuri de zăpadă, bule de săpun
(jucării), titirezi (jucării), trambuline (articole
sportive), jucării umplute, piscine (articole de
joacă), plăci de înot, centuri de înot, veste de
înot, saltele gonflabile pentru piscine, leagăne,
mese de tenis de masă, ursuleţi de pluş, măşti
de teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu aer
de jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri, maşini
de jucărie, machete de jucărie, case de jucărie
pentru copii, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetice, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării, trambuline, triciclete pentru
copii (jucării), bastoane de învârtit, maşini pentru
jocuri video, aripioare de înot, jucărie senzorială
antistres, jocuri, jucării şi articole de joacă,
articole și echipament de sport, decorații festive,
cadouri surpriză pentru invitații la petreceri și
pomi de crăciun artificiali, jucării pentru bebeluși,
jucării cu activități multiple pentru bebeluși,
piscine gonflabile pentru agrement, piscine
gonflabile pentru activități recreative (jucării),
piscine gonflabile de înot (articole de joacă),
jucării utilizate în piscine, jocuri gonflabile pentru
piscine de înot, bile de joc, jocuri cu bile.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde

la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile,
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin postă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
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închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru lucrările de artă
furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în

bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de comerţ, servicii de
informare a consumatorilor, comerț cu
amănuntul și cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul de cărucioare pentru copii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cărucioare
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la cărucioare pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jucării, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scaune auto pentru
copii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu scaune auto pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la scaune auto
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu scaune de masă pentru copii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu scaune
de masa pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la scaune de masa
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pompe de sân, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pompe de sân, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
pompe de sân, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu haine de copii şi bebeluşi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu haine
de copii şi bebeluşi, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la haine de copii şi
bebeluşi.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, organizarea concursurilor
de frumuseţe, educaţie de tip şcoală cu
internat, 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, distribuție de filme, transfer de know-
how (instruire), servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţiei, 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
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filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, 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,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, producţia de muzică,
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, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), fotografie, educaţie fizică,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
prestaţiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
divertisment radio, închirierea aparatelor de
radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, 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, închirierea de decoruri
pentru scenă, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare, servicii educaţionale,
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
servicii de agenţie de bilete (divertisment),
închirierea de jucării, meditaţii, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, servicii de divertisment pentru copii,
servicii de divertisment oferite pentru copii,
servicii specifice parcurilor de aventură pentru
copii, pregătire pentru copii în activități de
aventură, furnizare de instalații de joacă pentru
copii, furnizare de servicii de divertisment pentru
copii, furnizare de servicii de citit povești pentru

copii prin telefon, furnizare de spații de joacă
pentru copii la stații de benzină, furnizare
de spații de recreere, sub formă de terenuri
de joacă pentru copii, servicii educaționale
pentru copii, cursuri de dans pentru copii,
cursuri de motricitate pentru copii preșcolari,
mentorat educațional pentru copii de vârstă
școlară, pregătirea personalului nemedical în
domeniul îngrijirii copiilor, servicii educative
pentru dezvoltarea aptitudinilor mentale ale
copiilor, servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor intelectuale ale copiilor, instruire
pentru părinți cu privire la creșterea copiilor,
instruire în materie de educație fizică pentru
adulți și copii, furnizare de servicii educaționale
pentru copii prin intermediul grupurilor de joacă,
prestarea de servicii de divertisment educativ
pentru copii în centre after-school.

───────

(210) M 2021 06019
(151) 17/08/2021
(732) SERGHEI FRASENIUC, STR.

BABA NOVAC NR. 8A, BL. E, ET. 9,
AP. 914, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
ROMANIA

(540)

KIOSK SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în știință,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sau procesarea sunetului, sau imaginii sau
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datelor, suporturi magnetice de stocare a
datelor, date stocate sau descărcabile, software
pentru computere, suporturi de stocare digitale
sau analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini dispozitive de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, computere
şi dispozitive periferice pentru computere,
software pentru computere, bancomate (atm),
cititoare de coduri de bare, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, componente
hardware pentru calculator, programe de
calculator, descărcabile, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
pentru calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil, unităţi
de disc pentru calculatoare, aparate de
procesare a datelor, panouri informative cu
afişaj electronic, ecrane florescente, chei
criptografice descărcabile pentru primit şi
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de
credit, circuite integrate, plăcuţe pentru circuite
integrate, terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfeţe
pentru calculatoare, folii de protecţie adaptate
pentru ecranele de calculator, dispozitive de
securitate de tip token (dispozitive de criptare),
distribuitoare automate de bilete, unităţi flash
usb, mecanisme pentru aparate cu preplată,
aparate pentru procesarea plăţilor electronice,
terminale de plată, dispozitive de distribuire şi
sortare a banilor, hardware, software şi periferice
pentru calculatoare şi telecomunicaţii, hardware
şi software pentru realizarea şi procesarea
tranzacţiilor cu carduri de credit, de debit, carduri
cadou, cu bani lichizi şi a altor forme de plată,
software pentru comerţ electronic care permite
utilizatorilor să efectueze tranzacţii electronice
comerciale, aplicaţii software pentru utilizarea în
legatură cu terminalele de plată contactless în
scopul de a permite comercianţilor să accepte
tranzacţii de comerţ mobil fără contact, cărţi
de credit codate magnetic care conţin informaţii
referitoare la cărţile de credit, cititoare de cărţi
de credit, cititoare de cipuri de cărţi de credit
şi cititoare de carduri magnetice codate, carduri
magnetice codate, carduri smart (carduri cu
circuite integrate), dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), publicaţii
electronice, descărcabile, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
brăţări de identificare codate, magnetice, carduri

magnetice ca medii de stocare de date,
codificatoare magnetice, cititoare (echipament
de procesare a datelor), cititoare de caractere
optice, scanere (echipamente de procesare
a datelor), piese de schimb şi accesorii
pentru: ecrane de afișare, ecrane tactile,
senzori pentru ecrane tactile, stilusuri pentru
ecrane tactile, filtre pentru ecrane de calculator,
memorii usb, memorii electronice, memorii cu
semiconductoare, memorii de circuite integrate,
plăci de circuite electronice, conectoare pentru
circuite electronice, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, acumulatori.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate cu plata per click, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, asistenţă în
managementul afacerilor, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, negocierea şi încheierea
de tranzacţii comerciale pentru terţi, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, servicii de
intermediere comercială, demonstrații cu
produse, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 9 (exceptând transportul
acestora), prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse,
organizarea de târguri și expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare, servicii de agenții de import-export cu
produse de tipul celor sus-menţionate.
36. Afaceri financiare şi monetare, închiriere
de aparate bancare de distribuire de
numerar, procesarea şi colectarea plăţilor
electronice, servicii pentru tranzacţii de
plată cu cardul, servicii pentru executarea
tranzacțiilor financiare, servicii de înregistrare
automată pentru tranzacții financiare, servicii de
consultanță pentru pregătirea și realizarea de
tranzacții comerciale, închirierea bancomatelor
și a terminalelor de plată.

───────
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(210) M 2021 06020
(151) 17/08/2021
(732) MARINEL SABIN STANA, STR.

CIRESOAIA NR. 2, BL. 2, SC. A,
AP. 3, PARTER, JUDETUL OLT,
SLATINA, 230059, OLT, ROMANIA

(540)
JURGA

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

2. Cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură, rășini naturale în stare brută, vopsele,
coloranți, pigmenți și cerneluri, lacuri (vopsele),
glazuri (vopsele, lacuri), strat de protecție,
diluanti și agenți de îngroșare, coloranți și
cerneluri.

───────

(210) M 2021 06021
(151) 17/08/2021
(732) MIHAI AXENTEA, STR. GRUI NR.

36, JUDETUL SIBIU, SALISTE,
SIBIU, ROMANIA

(540)
NATURFEST

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

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

───────

(210) M 2021 06022
(151) 17/08/2021
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, SOSEAUA MIHAI BRAVU
NR.219, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
LOREVA

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

5. Preparate și articole sanitare, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare si preparate dietetice
de uz uman si veterinar, preparate și articole

dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
administrarea vânzărilor, servicii de agenții de
import-export.

───────

(210) M 2021 06023
(151) 17/08/2021
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.

VASILE CONTA, NR. 30, JUDETUL
IASI, IAȘI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(540)
SOSTONED

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a une game variate de produse alimentare
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, sau prin intermediul site-
urilor web, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la produse alimentare, promovare
comerciala, servicii de comerț online cu
amănuntul referitoare la produse alimentare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2021 06024
(151) 17/08/2021
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.

VASILE CONTA, NR. 30, JUDETUL
IASI, IAȘI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(540)
CANNAQUA

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a une game variate de produse alimentare
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
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vânzare cu amănuntul, sau prin intermediul site-
urilor web, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la produse alimentare, promovare
comerciala, servicii de comerț online cu
amănuntul referitoare la produse alimentare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2021 06025
(151) 17/08/2021
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.

VASILE CONTA, NR. 30, JUDETUL
IASI, IAȘI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(540)
CANNABIVINO

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a une game variate de produse alimentare
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, sau prin intermediul site-
urilor web, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la produse alimentare, promovare
comerciala, servicii de comerț online cu
amănuntul referitoare la produse alimentare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.

───────


