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Cereri Mărci publicate în 26/05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 03416 19/05/2021 UNIQA ASIGURARI S.A. UNICASA

2 M 2021 03667 19/05/2021 SILVIU COSTIN HOLOM Tipicar

3 M 2021 03939 19/05/2021 BEST EXELOR S.R.L. CĂMARA POGANĂ

4 M 2021 03940 19/05/2021 BROASCĂ BOGDAN VIOREL AVOCATEX.RO

5 M 2021 03941 19/05/2021 KATTY FASHION S.R.L. KARE

6 M 2021 03942 19/05/2021 KOV SCHUTZ 2008 SRL KOV

7 M 2021 03943 19/05/2021 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETi ROSE

8 M 2021 03944 19/05/2021 IRINA ANDREI
MIHNEA-IONUȚ BOGDAN

ROMANIA FACUTENSUD 2020
HANDCRAFTED

9 M 2021 03945 19/05/2021 MILLE MAISTRO SRL formax

10 M 2021 03946 19/05/2021 FORTUNA SPORT CENTER
SRL

FORTUNA SPORT CENTER

11 M 2021 03947 19/05/2021 S.C. GREEN STONE TOP S.R.L Coșu' cu Plăcinte FRESH &
DELICIOS

12 M 2021 03948 19/05/2021 SC AUTO GROUP C.M.B. SRL BRITMANN

13 M 2021 03949 19/05/2021 CREATIVE MEDIA SRL creative media producție
publicitară

14 M 2021 03950 19/05/2021 CHROMOSOME DYNAMICS
SRL

spell BOX

15 M 2021 03951 19/05/2021 CORTIZA SRL Cortiza

16 M 2021 03952 19/05/2021 ADA-CĂTĂLINA EPISTATU S.M.I.L.E. by Ada Dental Center

17 M 2021 03953 19/05/2021 S.C 4ASSET MANAGEMENT
SERVICES SRL

THE BUSINESS FACTORY AT
CORESI BUSINESS CAMPUS

18 M 2021 03954 19/05/2021 CANTON CONSTRUCTION SRL CT.C

19 M 2021 03955 19/05/2021 HAO WAN JIA SRL Le Ceai

20 M 2021 03956 19/05/2021 SC AMELY SRL apantofi

21 M 2021 03957 19/05/2021 JDC DISTRIBUTION SRL CELE MAI BUNE MAGAZINE
ONLINE !

22 M 2021 03958 19/05/2021 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
GEORGE BARIȚIU BRAȘOV

astra

23 M 2021 03959 19/05/2021 RADU GHEORGHE ANTOHE Ora de zootehnie cu Dr Radu
Antohe
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 03960 19/05/2021 LIVRAM ORICE S.R.L. Livrăm Orice

25 M 2021 03961 19/05/2021 SC PERLA HARGHITEI SA CSIKSZENTSIMONI IGAZI
Hargita Gyongye Szeresd a
termeszetet

26 M 2021 03963 19/05/2021 MIHAI JR OYL COMPANY
S.R.L.

JR OIL

27 M 2021 03964 19/05/2021 DENIS-CATALIN CIUREA Flytec

28 M 2021 03966 19/05/2021 HOLCIM AG ETICHETA VERDE HOLCIM

29 M 2021 03967 19/05/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA EMETIS

30 M 2021 03968 19/05/2021 EDU APPS S.R.L. Scoala Viitorului

31 M 2021 03969 19/05/2021 SKYLINE ENGINEERING SRL Urban Tech

32 M 2021 03970 19/05/2021 SIMPLU COFFEE SHOP SRL SIMPLU coffee shop

33 M 2021 03971 19/05/2021 SC CANTIBAD DISTRIBUTION
SRL

GYM FIT PERFORMANCE

34 M 2021 03972 19/05/2021 AVICARVIL SRL La Provincia COTCO-DAC

35 M 2021 03973 19/05/2021 AVICARVIL SRL LaProvincia cotcodac

36 M 2021 03974 19/05/2021 AVICARVIL SRL LaProvincia cotcodaci

37 M 2021 03975 19/05/2021 AVICARVIL SRL La Provincia COTCO-DACI

38 M 2021 03976 19/05/2021 ALEXANDRU -STELIAN
CĂLIMAN

UNKN

39 M 2021 03977 19/05/2021 FORTUITY SRL PHYGITAL

40 M 2021 03978 19/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD. SUPERBET

41 M 2021 03979 19/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD S



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/05/2021

4

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
DIASPORA ACADEMICĂ42 M 2021 04025 21/05/2021 EMIL HUREZEANU

SERAPHIM JOANTĂ
ANCA-LIGIA GROSU
FIRU OPRI
ANNELI UTE GABANYI
POMPILIU PISO
HORIA SÎRBU
ȘERBAN-DAN COSTA
MIHAI DATCU
ANA NICOLETA BONDAR
FLORIN MANEA
CHRISTIAN MANER
CĂTĂLINA ȘTEFĂNESCU-
CUNTZE
MANUELA BOATCĂ
IRINA MUNTEANU-SIMULIA
MARCIANA-NONA DUMA
DIANA BURLACU
ANDREI IONIȚĂ
CRISTIAN MĂCELARU
MARIUS BABIAS
LUCA GARABET
SEBASTIAN IOVAN
LUCIAN STUPARU
CRISTINA MOGA
IOAN COSTINA
IONUT BĂNCILĂ
IOAN-IULIAN COSTACHE
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(210) M 2021 03416
(151) 19/05/2021
(732) UNIQA ASIGURARI S.A., STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 25,
PARTER, ET. 2-4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
UNICASA

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 03667
(151) 19/05/2021
(732) SILVIU COSTIN HOLOM, BLD.

GRIVITEI NR. 79, BL.1, SC.
B, AP.9, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Tipicar

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

37. Curățarea mașinilor și utilajelor, curățarea
motoarelor electrice, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea motoarelor
electrice, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de pompe, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de automobile, informații în domeniul reparațiilor,
înlocuire de acumulatori, înlocuirea bateriilor,
înlocuirea frânelor, înlocuirea luminilor, gresaj
de motoare, instalare de echipamente
electrice și electronice în automobile, instalare
de echipamente hidraulice, instalare de
electromotoare și motoare, instalare, reparare
și întreținere de radiatoare pentru motoare,
instalare, întreținere și reparații de mașinărie,
întreținere și reparare de angrenaje, întreținere
și reparare de transmisii automate, întreținere
și reparare de transmisii manuale, întreținere
și reparații de turbine cu gaze, întreținere
și reparații de motoare, întreținerea de
motoare cu combustie internă, întreținerea
și repararea anvelopelor, recondiționarea
ambreiajelor, recondiționarea electromotoarelor
și motoarelor uzate sau parțial distruse,
recondiționarea mașinilor, a motoarelor și a

mașinilor de forță uzate sau parțial distruse,
recondiționarea motoarelor uzate sau parțial
distruse, recondiționarea osiilor, reconstrucție de
osii, reconstruire și recondiționare de motoare,
refabricarea de motoare, reîncărcare de baterii,
reîncărcare de baterii și acumulatori, reparare
de axe pentru mașini, reparare de axe pentru
vehicule, reparare de filtre de aer, reparare de
filtre de aer și de piese pentru acestea, reparare
de filtre pentru aerul de admisie pentru utilaje,
reparare de filtre pentru aerul de admisie și de
piese pentru acestea, reparare de filtre pentru
mașini, electromotoare și motoare, reparare de
piese de motoare, reparare și întreținere de
compresoare, reparație, întreținere, alimentare
cu carburant și încărcarea bateriilor pentru
autovehicule, repararea pompelor, reparații de
mașini, reparații de turbine, reparații sau
întreținere de motoare electrice, reparații sau
întreținere de instalații de spălare a vehiculelor,
revizia motoarelor, revizie generală a motoarelor,
servicii consultative privind întreținerea și
repararea de echipamente mecanice și electrice,
servicii de consiliere cu privire la montarea
motoarelor, servicii de consiliere cu privire la
instalarea cutiilor de viteze, servicii de consiliere
cu privire la instalarea generatoarelor, servicii
de curățare cu jeturi de apă, servicii de
întreținere și reparații cu privire la închizătoare
de uși, servicii de lubrifiere, servicii de
reparare a motoarelor, servicii de spălare cu
presiune, servicii de spălare de autovehicule,
spălarea mașinilor, spălarea autovehiculelor,
servicii mecanice, spălătorii cu autoservire,
tinichigerie, tratament anticoroziv, tratamente
contra ruginii, vopsire prin pulverizare, vopsire
și lăcuire, vopsire, pentru suprafețe interioare și
exterioare, vopsirea metalului prin pulverizare,
vopsirea suprafețelor metalice pentru prevenirea
coroziunii.

───────
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(210) M 2021 03939
(151) 19/05/2021
(732) BEST EXELOR S.R.L., STRADA

VALEA MĂRTINEI NR. 24, SAT
MĂRTINIE, JUDEȚUL ALBA,
COMUNA ȘUGAG, ALBA,
ROMANIA

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

(540)

CĂMARA POGANĂ

(531) Clasificare Viena:
19.03.25; 26.01.04

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe și legume procesate, salate
de fructe, salată de legume, supe de legume,
conserve de fructe, conserve cu legume, piure
de fructe, piure de legume, jeleuri de fructe,
jeleuri de legume, cipsuri de fructe, cipsuri
de legume, extracte din legume pentru gătit,
sucuri de legume pentru gătit, produse tartinabile
pe bază de legume, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, înlocuitori de
carne pe bază de legume, fructe preparate,
fructe deshidratate, fructe la borcan, fructe
fermentate, gemuri din fructe, marmeladă din
fructe, amestecuri de fructe uscate, produse
tartinabile din fructe, sucuri din fructe utilizate
la gătit, carne și produse din carne, carne
proaspătă, carne conservată, carne procesată,
carne congelată, produse lactate, brânzeturi,

lapte, smântână, iaurt și produse din iaurt,
produse lactate fermentate, produse lactate
conservate, produse lactate tartinabile, kefir
(băutură din lapte), băuturi pe bază de produse
lactate, unt, deserturi pe bază de lactate, pește,
conserve de pește, pește sărat, pește prelucrat,
pește uscat, pește afumat, pește congelat,
pește conservat, pește la borcan, icre de pește,
preparate, pește gătit și congelat.
30. Siropuri și melasă, siropuri aromatizate,
siropuri pentru alimente, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetărie, înghețate) și șerbeturi,
cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
muștar, zahăr, miere, sirop de melasă, orez,
paste făinoase și tăieței, faină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice
din fructe și sucuri de fructe, siropuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, șerbeturi din
fructe (băuturi), amestec de sucuri de fructe,
amestecuri pentru prepararea sorbeturilor,
băuturi nealcoolice care constau în principal din
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice constând
dintr-un amestec de fructe și sucuri de
legume, băuturi nealcoolice, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, concentrate de sucuri de fructe,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe și/sau
legume), bere și produse de bere, băuturi
nealcoolice cu aromă de bere, vinuri nealcoolice,
must de struguri, cidru non-alcoolic.
33. Băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice(cu excepția berii), băuturi alcoolice
pre-amestecate, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, băuturi alcoolice pe bază de
ceai și cafea, băuturi alcoolice distilate pe bază
de cereale, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, vin.
35. Servicii de comerț și regruparea, pentru alte
persoane a produselor așa cum au fost descrise
în clasele 29, 30, 31, 32 și 33 (exceptând
transportul lor), permițând clienților să le vadă și
să le achiziționeze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata a produselor menționate anterior,
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prezentarea mărfurilor în medii de comunicare,
pentru comerțul cu amănuntul, servicii oferite
de un magazin, servicii oferite de un magazin
on-line, servicii de publicitate, marketing și
promovare, realizarea de reclame, difuzare de
anunțuri publicitare, publicitate online, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în legătură cu produsele mai sus
amintite, servicii de agenții de import și export.

───────

(210) M 2021 03940
(151) 19/05/2021
(732) BROASCĂ BOGDAN VIOREL,

STR. SOLD GHIȚĂ ȘERBAN
NR. 18, BL. 8E, SC. A, ET, 3, AP.
13, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AVOCATEX.RO

(531) Clasificare Viena:
24.15.01; 20.07.02

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2021 03941
(151) 19/05/2021
(732) KATTY FASHION S.R.L., CALEA

CHIȘINĂULUI NR. 57, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, 700179, IAȘI, ROMANIA

(540)
KARE

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

42. Creare de platforme informatice pentru terți.
───────

(210) M 2021 03942
(151) 19/05/2021
(732) KOV SCHUTZ 2008 SRL, STRADA

NR. 220, JUDEȚUL ARAD,
FANTANELE, 317120, ARAD,
ROMANIA

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

(540)
KOV

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de stingere a incendiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul securitatii si a
stingerii a incendiilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de stingere
a incendiilor, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, demonstrație
de vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
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realizare de târguri și expoziții comerciale
virtuale online, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, realizare de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, prezentare de
produse în scopuri de comercializare, organizare
de lansări de produse, organizarea și
desfășurarea de prezentări de produse,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse de stingere a incendiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse de stingere a incendiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse de stingere a incendiilor,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări în scop
promoţional, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor.
37. Instalare de alarme anti-incendiu, reparații
de alarme anti-incendiu, repararea pagubelor
cauzate de incendii, întreținere de instalații
de alarme de incendiu, servicii de reîncărcare
a stingătoarelor de incendii, reparații sau
întreținere de alarme de incendiu, instalare
de protecție împotriva incendiilor industriale,
montare de sisteme de stingerea incendiilor,
întreținerea și repararea sistemelor de detectare
a incendiilor, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă de incendiu, instalare de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă anti-

incendiu, întreținere și reparații de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de prevenire a incendiilor, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
detectoarelor de incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de stingere a incendiilor, întreținere
și reparații de sisteme de alarmă anti-incendiu,
închiriere de retroexcavatoare, închiriere de
excavatoare, închiriere de scări, închiriere
de miniexcavatoare, închiriere de încărcătoare
articulate, închiriere de mașini grele, închirierea
pompelor de drenaj, închiriere de unelte
de construcție, închiriere de planșe pentru
schele, instalarea sistemelor de securitate,
instalare de sisteme de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru vehicule,
întreținere și service de alarme de securitate,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de aparate de securitate
pentru case, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru echipamente
sub presiune, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de securitate și de
siguranță, întreținere și reparare de dispozitive
de securitate pentru echipamente sub presiune,
servicii de informații referitoare la instalarea de
sisteme de securitate, montarea de protecție
ignifugă activă, montarea de protecție ignifugă
pasivă, reparare de ochelari de protecție,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri
(izolare), aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, aplicarea de straturi de protecție de
suprafață, aplicarea de acoperiri de protecție
pe suprafețele construite, întreținere și reparare
de sisteme de protecție împotriva trăsnetelor,
instalare și reparare de echipamente de protecție
împotriva inundațiilor, ignifugare pe durata
construcției, izolarea ignifugă a clădirilor în timpul
construcției, service de urgență la instalațiile de
furnizare a gazului, servicii de service de urgență
la istalațiile de furnizare curentului electric,
service de urgență la instalațiile de furnizare a
apei, servicii de evacuare (curățenie), instalații
pentru sisteme de evacuarea căldurii, instalare
de sisteme de evacuarea fumului, curățarea
coșurilor de fum, reparații de alarme antifurt,
servicii de instalare de alarme, reparații de
alarme, instalarea de alarme antifurt, instalare de
alarme antifurt, instalare,întreținere și reparare
de alarme antifurt, întreținerea și repararea
alarmelor, instalațiilor de închidere și siguranță,
instalare și reparare de dispozitive de alarmă
antifurt, întreținere de utilaje industriale, reparații
și întreținere de clădiri, inspecția vehiculelor
înainte de întreținere, întreținere și reparare
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de angrenaje, stații service pentru întreținerea
vehiculelor, instalare, întreținere și reparații de
mașinărie, întreținere și reparare de transmisii
manuale, reparare și reparare de vehicule
electrice, reparații de utilaje, reparații de mașini,
renovarea și repararea clădirilor, detectarea
scurgerilor în interiorul clădirilor, inspecția
clădirilor pentru detectarea dăunătorilor de
lemn, inspecția structurilor pentru detectarea
dăunătorilor de lemn, detectarea curenților de
aer în clădiri, inspecția vehiculelor înainte de
reparații, inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor
de construcție).
42. Consultanță tehnică privind prevenirea
incendiilor, proiectare de sisteme electronice,
proiectare de sisteme electrice, dezvoltare de
sisteme computerizate, monitorizarea sistemelor
de rețea, proiectarea specificațiilor sistemelor
informatice, proiectare de sisteme de construcții,
proiectare de sisteme de iluminat, proiectare de
sisteme de comunicații, proiectare de sisteme de
măsurare, evaluarea performanțelor sistemelor
computerizate raportate la un sistem de referință,
proiectare tehnică, proiectare de clădiri,
proiectare de produs, proiectare de software,
servicii de proiectare, proiectare de construcții,
proiectare de modele, proiectare de instrumente,
proiectarea amplasării birourilor, proiectarea
sistemelor informatice, proiectare de compoziții
decorative, proiectare de limbaje informatice,
proiectare de produse noi, proiectare de
produse industriale, proiectare de instalații
industriale, proiectare în domeniul ingineriei,
proiectare (design) de birouri, proiectare
de clădiri industriale, proiectare de metode
de producție, proiectarea (designul) spațiului
interior, proiectare a exterioarelor clădirilor,
servicii de proiectare științifică, servicii de
proiectare tehnică, proiectare științifică și
tehnologică, proiectare și dezvoltare de rețele,
proiectare de programe de calculator, servicii
de proiectare tehnică industrială, servicii de
proiectare a clădirilor, servicii de proiectare
la comandă, proiectare de spații de birou,
consultanță în domeniul proiectării tehnologice,
proiectare de produse de inginerie, proiectare
de componente mecanice și micromecanice,
proiectare, dezvoltare și implementare de
software, servicii de proiectare pentru interiorul
clădirilor, consultanță tehnică în materie de
proiectare, servicii de proiectare pentru structuri
temporare, proiectare și dezvoltare de produse
industriale, proiectare de aparate și echipamente
pentru telecomunicații, servicii de proiectare de
programe de calculator.
45. Monitorizare avertizoare de incendiu,
închiriere de avertizoare de incendiu, servicii

de stingerea incendiilor, furnizare de informații
privind închirierea detectoarelor de incendiu,
consultanță în materie de prevenire a
incendiilor, închiriere de uniforme, închiriere
de extinctoare, închiriere de alarme, închiriere
de echipamente de siguranță, închiriere de
îmbrăcăminte de protecție, servicii de securitate
fizică, monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate, marcaj de
securitate pentru bunuri, consultanță în materie
de securitate fizică, închiriere de aparatură
de securitate, servicii de securitate pentru
clădiri, marcaj de securitate a documentelor,
controlul de securitate al bagajelor, servicii
prestate de gardă de securitate, inspectarea
uzinelor în scopuri de securitate, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de securitate pentru evenimente
publice, consultanță în materie de securitate
radiologică, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de inspecții
de securitate pentru terți, control de securitate
al pasagerilor liniilor aeriene, evaluare a
riscurilor în materie de securitate, închiriere
de aparate de supraveghere de securitate,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de securitate pentru
protecția fizică a persoanelor, servicii prestate
de un agent de securitate pentru clădiri,
servicii de control de securitate al bagajelor
în aeroporturi, control de securitate pentru
persoane și bagaje în aeroporturi, servicii de
control de securitate al bagajelor la aeroport,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, furnizare de
informații despre servicii prestate de un agent
de securitate, servicii de salvarea oamenilor,
servicii de salvare cu bărci de salvare, servicii
de salvamont, servicii de salvamar, închiriere
de veste de salvare, închiriere de echipamente
de protecție, salvare, siguranță și aplicare a
legii, închiriere de căști de protecție, închiriere
de măști de protecție, servicii de pază și
protecție, consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, închiriere de îmbrăcăminte
și echipamente de protecție, administrarea
riscurilor pentru sănătate și siguranță, servicii de
evaluare a riscului pentru sănătate și siguranță,
supravegherea alarmelor antiefracție, servicii de
monitorizare a alarmelor, servicii de detectare
de bombe, servicii de detectare și dezamorsare
a bombelor, furnizare de haine persoanelor
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nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe (servicii
caritabile), servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, servicii de asistență legală, furnizare
de servicii de suport personal pentru familiile
pacienților care suferă de boli care le pun
în pericol viața, furnizare de sprijin emoțional
pentru familii, servicii de soluţionare alternativă a
litigiilor, servicii de arbitraj, închirierea articolelor
de îmbrăcăminte, auditare a conformității de
reglementare, auditare a conformității juridice,
cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, administrarea juridică
a licenţelor, servicii juridice în legătură cu
negocierea contractelor pentru terţi, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă/
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), servicii de monitorizare
juridică, servicii de reprezentare juridică, servicii
de concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
servicii privind litigiile, servicii de reţele de
socializare online, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanță în materie de securitate
în muncă, marcarea câinilor în vederea
identificării acestora, în scopuri de securitate

───────

(210) M 2021 03943
(151) 19/05/2021
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM ŞIRKETI , ORGANIZE
SANAYI BOLGESI NR. 11, CADDE
ESKISEHIR, TURCIA

(540)

ETi ROSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.13;
26.15.25

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

clase:
30. Biscuiți, ciocolată, produse de patiserie,
biscuiți sărați și uscați (crackers), napolitane,
torturi/prăjituri, tarte, deserturi, respectiv
deserturi preparate (produse de patiserie),
deserturi pe baza de făină și ciocolată, pâine,

preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de orez, gustări pe bază
de cereale, produse de boabe expandate de
cereale, terci de ovăz, cereale pentru mic-dejun,
înghețată, gheață comestibilă.

───────

(210) M 2021 03944
(151) 19/05/2021
(732) IRINA ANDREI, STRADA GEMENI

NR. 70A, ET. MANSARDA AP.
4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MIHNEA-IONUȚ BOGDAN, ALEEA
DEALUL MĂCINULUI NR. 2, BL.
A41 SC. H ET. 4 AP. 120, SECTOR
7, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROMANIA FACUTENSUD
2020 HANDCRAFTED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.03

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

18. Bagaje, bagaje (genți), bagaje (pentru
călătorie), bagaje de călătorie, bagaje de mână,
borsete, borsete pentru bărbați, borsete pentru
scutece, borsete pentru unelte, vândute goale,
borsete și genți de purtat la brâu, cadre
de pus în spate pentru transportul copiilor,
cadre pentru poșete, rucsacuri pentru purtat
copii, cufere (bagaje), cufere și geamantane,
curele de bagaje cu încuietori, curele de umăr
din piele, curele pentru bagaje, curele pentru
genți de mână, curele pentru portmonee, cutii
din imitații de piele, cutii din piele pentru
pălării, cutii pentru cărți de vizită (portvizite),
etichete pentru bagaje (articole din piele),
etuiuri pentru carduri de credit (portmonee),
geamantane, geamantane cu rotile, geamantane
de mici dimensiuni, geamantane mari (cufere)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/05/2021

de călătorie, geamantane pentru sejururi scurte,
genți, genți boston, genți care pot fi spălate,
pentru articole de toaletă, genți casual, genți cu
bandulieră, genți cu două despărțituri stil doctor
(gladstone), genți cu rotile, genți cu structură
moale, genți de călătorie, genți de cumpărături
din piele, genți de lucru, genți de mână, genți
de mână (poșete), genți de mână pentru bărbați,
genți de plajă, genți de pânză, genți de seară,
genți de stradă, genți de transport universale,
genți de umăr, genți de umăr pentru copii, genți
de voiaj cu rotile, genți de voiaj din imitație
de piele, genți de voiaj din piele pentru haine,
genți de voiaj din pânză, genți de voiaj pentru
avion, genți de voiaj pentru pantofi, genți de voiaj
pentru îmbrăcăminte sport, genți din imitatie de
piele, genți din piele, genți diplomat, genți din
pânză, genți diplomat pentru documente, genți
flexibile pentru haine, genți impermeabile, genți
mici de voiaj (pentru sejururi scurte), genti pentru
farduri vandute goale, genți multifuncționale
pentru atleți, genți pentru accesorii de tricotat,
genți pentru camping, genți pentru cosmetice
(fără conținut), genți pentru cosmetice vândute
goale, genți pentru cumpărături fabricate din
piele, genți pentru curieri, genți pentru cărți, genți
pentru drumeții, genți pentru gimnastică, genți
pentru haine, genți pentru ieșiri la sfârșit de
săptămână, genți pentru instrumente și partituri
(muzică), genți pentru îmbrăcăminte sport, genți
pentru școlari, genți scoțiene, genți servietă,
genți sport de uz general, genți sportive, genți
stil bandulieră, genți tip sac, genți și portofele din
piele, gentuțe universale de purtat la încheietura
mâinii, ghiozdane, ghiozdane școlare, închizători
pentru portmonee de mărunțis, mini-rucsacuri,
mânere (genți), mânere de valiză, mânere
pentru susținerea sacoșelor de cumpărături,
plase de cumpărături, portchei, portchei din
imitații de piele, portchei din piele, portmantouri,
portmonee, portmonee de piele, portmonee de
uz general, portmonee din piele, portmonee
(produse din piele), portofele, portofele atașabile
la curea, portofele cu compartimente pentru
carduri, portofele cu fixare pe gleznă, portofele
de purtat sub braț, portofele de încheietura
mâinii, portofele din piele, portofele din piele
pentru carduri de credit, portofele din piele pentru
cardurile de credit, portofele, inclusiv portcarduri,
poșete, poșete de damă, poșete de mână,
poșete de mână care nu sunt confecționate din
metale prețioase, poșete de seară, poșete din
piele, poșete din imitație de piele, poșete din zale
împletite, poșete mici (genți de mână), poșete
mici de purtat sub braț, poșete, portmonee
și portofele, poșetuțe, poșetuțe tip minodiere,
rucsacuri, rucsacuri de munte, rucsacuri de zi,
rucsacuri mici, sacoșe de umăr, serviete (articole

din piele), serviete, serviete din imitație de piele,
serviete din piele, serviete diplomat, serviete
pentru bărbați, săculeți din piele, serviete pentru
documente, structuri pentru genți de mână,
suporturi din piele pentru cărți de credit, suporturi
din imitație de piele pentru cărți de credit,
suporturi pentru carduri (portofele), suporturi
pentru carduri de credit, din piele, suporturi
pentru cărți de vizită sub formă de portofele,
suporturi pentru cărți de vizită, tocuri din
piele, tocuri pentru permis de conducere, truse
de scule, din piele (goale), truse de toaletă
(marochinărie), valize, valize de piele, articole
de piele vândute vrac, casete din piele sau din
piele artificială, centuri pentru umeri, chingi din
piele, curele de piele pentru bagaje, curele din
imitație de piele, curele din piele, cutii din piele,
etichete din piele, huse de mobilă, din piele,
materiale din piele, piei de animale, piei tăbăcite,
imitații de piele, împletituri din piele, piele
brută sau semiprelucrată, piele de căprioară,
cu excepția celei pentru curățare, piele de
poliuretan, piele de șarpe, piele netăbăcită și alte
tipuri de piei prelucrate sau semiprelucrate, piele
pentru harnașamente, șnur de piele, piele pentru
mobilier, piele pentru pantofi, piele sau imitație
de piele, piele sintetică, port-carduri de piele,
port-carduri din imitație de piele, produse din
piele brută de ros pentru câini, șireturi din piele,
șnururi din piele, șnururi din piele pentru legat
sub bărbie, ținte decorative pentru materiale din
piele, valve din piele, articole de șelărie din
piele, centuri pentru câini, curelărie realizată din
piele, jambiere pentru cai, huse de șa pentru
cai, jambiere și genunchiere pentru cai, lese din
piele, zgărzi pentru pisici.

───────
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(210) M 2021 03945
(151) 19/05/2021
(732) MILLE MAISTRO SRL, STR.

22 DECEMBRIE 1989 NR. 39,
JUDEȚUL SĂLAJ, ZALAU, SĂLAJ,
ROMANIA

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

(540)

formax

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

8. Harpoane.
18. Genți si rucsacuri pentru camping, umbrele
și parasolare.
20. Mobilier pentru camping, scaune, mese,
paturi pliante, saltele camping.
22. Corturi, plase de pescuit, prelate pentru
pescuitul cu undița, corzi pentru corturi, hamace,
plase și prelate pentru camuflaj, scaune și
dulapuri rabatabile pentru camping.
25. Încălțăminte pentru pescuit și vânătoare,
îmbrăcăminte pentru pescari și vânători, articole
care servesc la acoperirea capului pentru
pescuit.
28. Articole, accesorii şi echipamente pentru
pescuit și vânătoare, respectiv: cârlige de
pescuit, momeli pentru vânătoare sau pescuit,
plute, mulinete, lansete, nade, gute, hamuri,
genți de pescuit, cutii de insecte pentru pescuit
(articole de pescuit), cutii cu nade pentru pescuit
(articole de pescuit), cutii de ustensile pentru
pescuit, bărci gonflabile pentru pescuit, greutăți
de plumb pentru pescuit, suporturi pentru undițe,
alarme de mușcătură pentru pescuitul cu undița,
fire tippet pentru pescuit, paravane de camuflaj
pentru vânătoare.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, regruparea în avantajul terţilor
a articolelor şi echipamentelor pentru pescuit, a

accesoriilor de pescuit permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod (exceptând
transportul lor), informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori, organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale, publicitare şi de
promovare.

───────

(210) M 2021 03946
(151) 19/05/2021
(732) FORTUNA SPORT CENTER SRL,

STR. MIRĂSLĂU NR. 4, TRONSON
I, COFETĂRIE TRONSON I, AP. 7,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

FORTUNA SPORT CENTER

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 01.15.15; 26.01.03; 01.15.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, roșu, galben

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

44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
și de înfrumusețare pentru persoane.

───────
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(210) M 2021 03947
(151) 19/05/2021
(732) S.C. GREEN STONE TOP S.R.L,

STR. BERARIEI NR. 6, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400380,
CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI-BREVETE-
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR. 212, BL. 212,
SC. D, ET. 2, AP. 11, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITESTI, 110176, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Coșu' cu Plăcinte
FRESH & DELICIOS

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 26.02.01; 26.11.05; 27.05.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde (RGB 176,
201, 34), roșu (RGB 237, 86, 78), negru
(RGB 25, 21, 20), gri (RGB 232, 228,
217), galben

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

30. Preparate din cereale, pâine, cornuri, chifle,
lipii, pesmet, biscuiţi, fursecuri, colţunaşi pe
bază de făină, turtă dulce, crotoane, clătite,
aluat, pizza, pateuri, vafe, sandvişuri, produse
de patiserie, cum ar fi: plăcinte gătite, plăcinte
proaspete, plăcinte cu carne, plăcinte cu răvaș,
plăcinte fără carne, plăcinte cu ouă, plăcinte
cu măr, plăcinte cu pește, plăcinte cu dovleac,
plăcinte cu cremă, plăcinte cu afine, plăcinte
dulci sau sărate, plăcinte cu iaurt congelate,
plăcinte cu alte amestecuri alimentare, aluat
crocant preparat pentru plăcinte, produse de
cofetărie.

───────

(210) M 2021 03948
(151) 19/05/2021
(732) SC AUTO GROUP C.M.B. SRL,

STR. TRIBUNUL ANDREICA
NR. 2A, JUDEȚUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR, NR.126-130,
BL.8, SC.A, ET.9, AP.50, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

(540)

BRITMANN

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
7. Maşini agricole, respectiv: secerători,
motocultoare, scarificatoare, semănătoare,
maşini agricole remorcabile cum ar fi pluguri,
semănătoare, secerătoare, tăvălugi, grape,
discuitoare, de recoltat, presa de balotat paie,
distribuitoare de fertilizanţi, de îngrăşăminte,
încărcătoare pentru maşini agricole, maşini
agricole, pentru arat, cultivare, fertilizare,
însămânţare, maşini-unelte agricole, maşini
agricole de treierat, aparate agricole, utilaje
agricole cum ar fi pentru integrarea substanţelor
în sol, cilindri de pulverizare, de grădinărit
și silvicultură, maşini agricole de tăiat şi
colectat iarbă, dispozitive şi scule electrice
pentru grădinărit, maşini și aparate agricole, de
grădinărit şi silvice, accesorii pentru uneltele
agricole cum ar fi: racorduri, curea de transmisie,
benzi de rulare din cauciuc sub formă de şenile
pentru maşini agricole, benzi transportoare
pentru utilaje agricole şi horticole şi piese şi
accesorii pentru acestea cum ar fi atomizoare
sub formă de piese pentru maşinile de stropit
culturile agricole, instrumente agricole cum ar fi
lance de stropit, freze de pămant pentru scopuri
agricole, maşini de decorticat porumb remorcate
de tractor, utilaje agricole altele decât unelte de
mână acţionate manual, dispozitive de adunat
fânul în căpiţe, aparate de muls și ventuze
pentru aparatele de muls, pentru fixare pe ugere,
tocătoare de fân, dispozitive de legare a fânului/
dispozitive pentru strângerea fânului, maşini
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de întindere/ întoarcere a fânului, maşini de
tuns pentru animale/maşini de tuns părul pentru
animale, maşini forestiere, ferăstraie cu bandă
pentru exploatare forestieră, graifere pentru
lemn (hidraulice) de uz forestier, maşini pentru
rostuirea dinţilor de ferăstru (pentru exploatarea
forestieră sau prelucrarea lemnului).
9. Garduri electrificate, dispozitive de alimentare
si control pentru garduri electrificate.
35. Servicii de agenții de import -export, servicii
de vânzare, cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu: maşini, utilaje și aparate agricole, de
grădinărit și de silvicultură, articole de grădinărit
și scule manuale și electrice de grădinărit,
pe benzină, electrice sau manuale, garduri
electrificate, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 7,8, 9,11, 12, 21 și
anume utilaje, maşini, aparate, scule legate de
agricultură, grădinărit, silvicultură, zootehnie și a
accesoriilor acestora (cu excepţia transportului
lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, servicii de comerţ intern şi
internaţional.
39. Transport, ambalare şi depozitare de maşini,
utilaje și aparate agricole, de grădinărit și de
silvicultură, articole de grădinărit, scule manuale
și electrice de grădinărit, electrice sau manuale,
garduri electrificate în special de produse din
clasele 7,8, 9,11,12, 21, respectiv: utilaje, maşini,
aparate, scule legate de agricultură, grădinărit,
silvicultură, zootehnie și a accesoriilor acestora.

───────

(210) M 2021 03949
(151) 19/05/2021
(732) CREATIVE MEDIA SRL, BD.

INDUSTRIEI 2B, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300714, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

creative media
producție publicitară

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#BEDC0F)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, afișaj, compilare, producție și
diseminare de material publicitar, concepere
de material publicitar, crearea materialului
publicitar, servicii de grafică publicitară,
servicii de reclamă și publicitate, servicii de
agenții de publicitate, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, furnizare
de servicii publicitare, întocmire de reclame,
producție de material publicitar, producție de
material publicitar vizual, producție de materiale
publicitare, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicitate,
publicitate prin bannere, publicitate și reclamă,
realizare de material publicitar, realizare de
materiale publicitare, servicii de identitate
corporativă, servicii de publicitate, servicii de
publicitate exterioară.

───────

(210) M 2021 03950
(151) 19/05/2021
(732) CHROMOSOME DYNAMICS SRL,

BD. IULIU MANIU NR. 6L, CAMPUS
6.1, ET. 2, BIROU 221, SECTOR 6,
BUCURESTI , 061103, ROMANIA

(540)

spell BOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#006400), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 03951
(151) 19/05/2021
(732) CORTIZA SRL, STR. POETULUI

NR. 1/C, HALA NR. 49, JUDEȚUL
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL,
ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, BUCUREȘTI, BUCURESTI,
011653, ROMANIA

(540)

Cortiza

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Drojdie, drojdie pudră, drojdie instant,
extracte de drojdie, drojdii selecţionate,
drojdii proaspete şi uscate pentru vinificaţie,
drojdii deshidratate, drojdii utilizate în scopuri
oenologice.
35. Publicitate, publicitate prin poştă, publicitate
online pe o reţea de calculatoare,
publicitate cu plata per click, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea de texte
publicitare, publicarea de texte publicitare,
actualizarea materialelor de publicitate,
răspândirea materialelor publicitare, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea

evenimentelor sportive, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, întrebări privind
afacerile, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, demonstraţii cu
produse, distribuirea de eşantioane, marketing,
servicii de lobby comercial, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
precum: echipamente de vinificaţie, zdrobitoare,
desciorchinătoare, prese, pompe, filtre, plăci
filtrante, cartuşe filtrante, dispozitive pentru
îmbuteliere, dispozitive pentru pus dopuri,
dispozitive pentru capişonare, dispozitive
pentru clătirea sticelor, dispozitive pentru
scurgerea sticlelor, produse pentru igienizarea
recipientelor, produse oenologice, enzime,
drojdie, drojdie pudră, drojdie instant, extracte
de drojdie, drojdii selecţionate, drojdii proaspete
şi uscate pentru vinificaţie, drojdii deshidratate,
drojdii utilizate în scopuri oenologice, nutrienti
si activatori pentru fermentatie, acid citric, acid
tartric, antioxidanti, bacterii malolactice, produse
pentru sulfitare, produse pentru clarificare,
stabilizare şi armonizare, dopuri din plută,
dopuri din sticlă, dopuri sintetice, capişoane
termocontractibile, capsule din aluminiu, capsule
din material plastic, cisterne de inox, accesori
pentru cisterne de inox, recipiente de inox, plăci
din plută, sticle (exceptând transportul acestora),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, servicii de
agenţie de import-export.

───────
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(210) M 2021 03952
(151) 19/05/2021
(732) ADA-CĂTĂLINA EPISTATU,

STR. NICOLAE G. CARAMFIL
NR.46, BL.11B, SC.1, PARTER,
AP.1-2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

S.M.I.L.E. by Ada
Dental Center

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, îngrijire
medicală, servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice,
servicii de stomatologie estetică, servicii de
ortodonție, servicii de chirurgie.

───────

(210) M 2021 03953
(151) 19/05/2021
(732) S.C 4ASSET MANAGEMENT

SERVICES SRL, B-UL IANCU
DE HUNEDOARA NR. 48,
CLĂDIREA DE BIROURI CRYSTAL
TOWER, ET. 14, BIROUL NR.1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

THE BUSINESS FACTORY AT
CORESI BUSINESS CAMPUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.12

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2021 03954
(151) 19/05/2021
(732) CANTON CONSTRUCTION SRL,

STR. VLASIEI NR.56, CAMERA
1, JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CT.C

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 26.11.07

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

6. Panouri acustice din metal, coloane
publicitare din metal, aliaje din metale comune,
aluminiu, sârmă din aluminiu, plăci de ancorare/
plăci de fundație, oțel cornier, nicovale, nicovale
(portabile), arbori (structuri) din metal, uși
blindate, metalice/uși armate, metalice, voliere
(structuri) din metal, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare/benzi metalice pentru
înfășurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice barrels
of metal, bare pentru balustradele metalice,
coșuri metalice, bare de sprijin metalice pentru
căzi, rotile metalice pentru pat, colțare metalice
pentru construcții, materiale de construcții
din metal, panouri de construcții din metal,
construcții din metal, construcții, transportabile,
din metal, cripte metalice funerare, îmbinări
de cabluri metalice, neelectrice/legături de
cabluri metalice, cabluri metalice, neelectrice,
ferestre batante din metal, capace metalice
pentru coșul de fum, tuburi metalice pentru
coșul de fum, canale metalice pentru coșul
de fum, coșuri de fum metalice, sârmă de
cupru, neizolată, parapete metalice de protecție
pentru drumuri, zăvoare metalice pentru uși,

opritoare metalice pentru ușă, neelectrice/arcuri
metalice pentru ușă, neelectrice, încuietori
metalice pentru uși, fitinguri metalice pentru uși,
tocuri de uși din metal/rame de uși din metal,
mânere metalice pentru uși, bătătoare pentru
ușile de la intrare, deschizătoare de uși din
metal, neelectrice, tăblii metalice pentru uși,
curățătoare de încălțăminte, opritoare metalice
pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere
din metal, sifoane de scurgere (supape) din
metal, conducte metalice pentru instalațiile de
ventilare și aer condiționat, conducte metalice,
pentru instalațiile de încălzire centralizată/
țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, coturi metalice pentru țevi, garduri
metalice, inele de etanșare metalice, inele de
etanșare metalice pentru mânerele ustensilelor,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
metalice pentru ferestre, catarge metalice pentru
steaguri (structuri), uși pliante metalice, matrițe
metalice de turnătorie, cadre metalice pentru
construcții, grinzi metalice pentru construcții,
aliaje de lipit din aur, grătare metalice/grilaje
metalice, balamale metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru suporturile de haine,
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie
pentru acoperiș, bare de oțel laminate la cald,
numere metalice pentru case, neluminoase,
fier balot/oțel balot, sârmă de fier, fier, în
formă brută sau semiprelucrată, feronerie /
articole metalice, de mică dimensiune, grilaje din
fier pentru uși, grilaje din fier pentru ferestre,
jaluzele metalice, canistre pentru combustibil din
metal, grinzi metalice, racorduri metalice pentru
țevi, chei metalice, butoane rotative metalice,
etichete metalice, scări metalice, încuietori
metalice, zăvoare metalice, șipci metalice,
zăbrele metalice/gratii metalice, sigilii de plumb,
plumb, în formă brută sau semiprelucrată, cutii
poștale metalice, buiandrugi metalici, gabarite
de încărcare metalice pentru vagoanele de
cale ferată, paleți metalici pentru încărcare,
bolțuri de blocare, încuietori metalice, altele
decât cele electrice, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru
rețele de conducte, catarge metalice, scări
mobile de îmbarcare pentru pasageri, jaluzele
exterioare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, țigle metalice,
paravane metalice, pavele metalice, plăci de
pavare din metal, bare cromate, cepuri metalice,
țevi de presiune metalice, coloane metalice
pentru construcții, mufe din metal pentru țevi,
conducte metalice, pitoni metalici, platforme,
prefabricate, din metal, dopuri metalice/cepuri
metalice, verande (structuri) din metal, stâlpi
metalici, stâlpi metalici, pentru liniile electrice/
piloni metalici pentru liniile electrice, case
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prefabricate (ansambluri) din metal, materiale
refractare de construcții, din metal, plăcuțe de
înmatriculare din metal/tăblițe pentru numărul
de înmatriculare din metal, materiale de armare
din metal pentru construcții, materiale de
armare din metal pentru curele de mașini,
materiale de armare din metal pentru țevi,
materiale de armare din metal, pentru beton,
inele metalice/coliere de oprire metalice ,
nituri din metal, tije metalice pentru lipire, tije
metalice pentru lipire și sudare, tije metalice
pentru sudare, rulouri pentru ferestre din oțel,
învelitori metalice pentru acoperișuri, acoperișuri
metalice intermitente, jgheaburi metalice pentru
acoperișuri, învelitori metalice pentru acoperiș,
învelitori metalice pentru acoperiș, care
încorporează celule fotovoltaice, țigle metalice
pentru acoperișuri, frânghii metalice, funii
metalice, glisiere metalice pentru uși glisante,
seifuri (metalice sau nemetalice)/case de bani
(metalice sau nemetalice), seifuri, electronice,
casete de siguranță pentru bani, lanțuri de
siguranță din metal, închizători metalice pentru
fixarea ferestrei, schele metalice, capace filetate
metalice pentru sticle, șuruburi metalice, capace
de etanșare din metal, dispozitive metalice
pentru legat snopi, palplanșe metalice/stive de
susținere metalice, foi și plăci metalice, bailaguri/
pene de fixare, cofraje metalice pentru beton.
19. Coloane publicitare, nemetalice, plută
aglomerată pentru construcții, bagasă
aglomerată din trestie de zahăr (materiale de
construcții), sticlă alabastru, alabastru, corniere,
nemetalice, acvarii (structuri), pietriș pentru
acvarii, nisip pentru acvarii, umbrare (structuri),
nemetalice, plăci de blindaj, nemetalice, uși
blindate, nemetalice/uși armate, nemetalice,
piatră artificială, azbociment, mortar de azbest,
asfalt, pavaj de asflat, voliere (structuri),
nemetalice, balustrade, nemetalice, balize
nemetalice, neluminoase, grinzi nemetalice/
traverse nemetalice, instalații pentru, parcarea
bicicletelor, nemetalice, lianți pentru fabricarea
brichetelor/lianți pentru fabricarea pietrelor,
material liant pentru repararea drumurilor,
fântâni pentru păsări (structuri), nemetalice,
bitum, carton bitumat pentru construcții,
produse bituminoase pentru construcții,
învelișuri bituminoase pentru acoperișuri,
colțare, nemetalice, pentru construcții ,
ramificații pentru țevi, nemetalice, cărămizi,
cherestea pentru construcții/lemn pentru
construcții, hârtie pentru construcții, sticlă
pentru construcții, piatră pentru construcții,
materiale de construcții, nemetalice, panouri de
construcții, nemetalice, construcții, nemetalice,
construcții, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton

sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcție subactivatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuști pentru
găini, nemetalice, capace pentru coșul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coșul de
fum, nemetalice, canale pentru coșul de
fum, nemetalice, coșuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcții, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcția și
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcții), beton, elemente de construcție
din beton, cornișe, nemetalice, parapete
de protecție, nemetalice, pentru drumuri,
trambuline pentru sărituri, nemetalice, tăblii
pentru uși, nemetalice, tocuri de uși, nemetalice/
rame de uși, nemetalice, uși, nemetalice,
țevi de scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
grătare, nemetalice, conducte, nemetalice,
pentru instalațiile de ventilare și de aer
condiționat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcții, colibe, pâslă pentru
construcții, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, șamotă de foc/cărămidă
refractară de foc, argilă refractară/șamotă
(material refractar ars), mantale pentru șeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcții, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcațiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uși pliante,
nemetalice, matrițe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcții, șipci
de montaj din lemn, porți, nemetalice,
geotextile, granule de sticlă pentru marcare
rutieră/granule de sticlă pentru marcarea,
drumurilor, granit, plăci pentru morminte,
nemetalice/plăcuțe funerare nemetalice, pietriș,
pietre de mormânt/pietre funerare, cadre
pentru sere, nemetalice/pergole, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcții), coame pentru acoperișuri,
colibe, plase împotriva insectelor, nemetalice,
sticlă izolantă pentru construcții, jaluzele,
nemetalice, grinzi, nemetalice, șipci, nemetalice,
zăbrele, nemetalice/gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coșurile
de fum, cutii poștale din zidărie, var,
piatră de var/piatră calcaroasă, căptușeli,
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nemetalice, pentru construcții, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, plăcuțe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcții/pastă
de ciment, mozaic pentru construcții, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornișe,
mulaje, nemetalice, pentru construcții, semne
neluminoase și nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcții, jaluzele exterioare,
nemetalice și netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, țigle,
nemetalice, carton pentru construcții/carton de
construcții, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, țevi de presiune, nemetalice,
cornișe, cocini pentru porci, nemetalice,
piloți, nemetalici/palplanșe, nemetalice, pilaștrii,
nemetalici, pentru construcții, smoală, scânduri
de lemn pentru construcții, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcții,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarț, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcții, materiale refractare de construcții,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcții, țevi rigide, nemetalice, pentru
construcții, plăci și benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase și nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperișuri,
nemetalice, acoperișuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperișuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperișuri, șindrilă pentru
acoperișuri, țigle pentru acoperișuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiș, nemetalice, învelitori
pentru acoperiș, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranță, nisip, cu excepția nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcții,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eșafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
șisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase și nemecanice, nemetalice ,

siliciu (cuarț), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarțos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcții,
zgură (materiale de construcții), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanți
componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uși batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcții, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice nemetalice, teracotă (materiale de
construcții), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcții, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice , stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinii,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereți,
nemetalice, utilizate în construcții, căptușeli
pentru pereți, nemetalice, utilizate în construcții,
plăci de căptușit pereții, nemetalice, valve pentru
țevile de apă, nemetalice sau din plastic, țevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcții, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcții,
dușumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit.
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, gheare
de animale, coarne de animale, copite de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluși,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebelușilor,
agățători pentru genți, nemetalice, coșuri
de pâine pentru brutari, bambus, perdele
din bambus, butoaie, nemetalice, coșuri,
nemetalice, coșuri 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 excepția lenjeriei,
paturi/culcușuri pentru animalele de gospodărie,
paturi, schelete de paturi din lemn, stupi,
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bănci (mobilă), bănci de lucru, șuruburi de
fixare, nemetalice, pentru cabluri , cufere de
depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, case
pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice și nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolțuri, nemetalice, suporturi pentru
cărți (mobilă), dulapuri pentru cărți, 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
protecție pentru pătuțurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de
camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie
din lemn pentru decantarea vinului, butoaie,
nemetalice, șezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri și țevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agățători pentru
haine /agățători pentru îmbrăcăminte, cârlige
de agățat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetalice, sicrie, coliere, nemetalice,
pentru fixarea țevilor, faguri artificiali pentru
stupi, console, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeș vegetal,
portmantouri, pătuțuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădițe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreți pentru
prinderea perdelei de șină, șine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), șezlonguri de
punte, decorațiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deșeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuști pentru câini, fitinguri
de uși, nemetalice, mânere de uși, nemetalice,
zăvoare de uși, nemetalice, sonerii de ușă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru ușile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru

uși, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uși, nemetalice, uși pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (știfturi), nemetalice/
știfturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, 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, coșuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, taburet, panouri despărțitoare
(mobilă), urne funerare, mobilă, fitinguri pentru
mobilă, nemetalice , mobilă din metal,
elemente despărțitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărțitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coșnițe
(coșuri) pentru transportul obiectelor, oglizi de
mână (oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleți de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebelușului, perne pentru
formarea capului bebelușului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluși, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brățări de identificare, nemetalice, imitație de
carapace de broască țestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeș, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuști pentru animalele de
gospodărie, panouri de agățat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleți
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
‘dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covorașe, detașabile, pentru
chiuvete/covorașe detașabile sau protecții
pentru chiuvete, saltele pentru țarcurile pentru
copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
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pentru pasageri, elemente mobile (decorațiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuțe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuțe, standuri pentru ziare, tăblițe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuțe de înmatriculare, nemetalice, piulițe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici
de stridii, containere pentru ambalare din
plastic, jaluzele interioare din hârtie/ rulouri
interioare din hârtie, perne pentru animalele de
companie, rame pentru tablouri, colțare pentru
ramele de tablouri/suporturi de susținere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepția
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, țarcuri
dejoacă pentru bebeluși, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeți din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
și nici din zidărie/bazine, nu din metal și nici
din, nituri, nemetalice, închizători pentru fixarea
ferestrei, nemetalice, capre de tăiat lemne,
fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier școlar,
suporturi pentru ascuțit ghearele, pentru pisici,
ecrane de protecție pentru șeminee (mobilă),
ecrane de protecție (mobilă), capace filetate,
nemetalice, pentru sticle, șuruburi, nemetalice,
capace de etanșare, nemetalice, scaune/bănci
(scaune), scaune din metal, rame de lemn pentru
stupi, banchete, scoici, rafturi pentru dulapurile
de registratură, rafturi pentru depozitare, unități
de rafturi, cuie pentru pantofi, nemetalice, flecuri
pentru pantofi, nemetalice, cobilițe (juguri),
vitrine (mobilă), scaune de duș, bufeturi, plăci
cu denumiri de firme din lemn sau plastic, sticlă
argintată (oglinzi), jaluzele interioare lamelare,
covorașe de dormit/saltele de dormit, canapele,
inele despicate, nemetalice, pentru chei, coarne
de cerb, bare pentru fixarea mochetei pe trepte,
araci, nemetalici, pentru plante sau arbori,
birouri de lucrat în picioare, suporturi pentru
mașinile de calculat, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, doage de lemn, scaune cu
trepte, nemetalice, trepte (scări), nemetalice,
taburete, dopuri, nu din sticlă, metal sau cauciuc,
saltele din paie, împletituri din paie, borduri din
paie, animale împăiate, păsări împăiate, blaturi
de mese, mese, mese din metal, manechine

pentru croitori/manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, țăruși pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din material
textil/ rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască țestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleți
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului ,
mese de scris/rafturi pentru mașinile de
scris, suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
mașinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebelușilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru țevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoței de vânt (decorațiuni), tambure de
înfășurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, 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 țesut/rolete interioare
din lemn țesut, mese de scris, ambră galbenă/
chihlimbar.
37. Întreținerea și repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii
de realizare a zăpezii artificiale, asfaltare,
curățarea și repararea cazanelor, zidire,
supravegherea construcției de clădiri, etanșarea
clădirilor/impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine și gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere,
instalarea și repararea alarmelor antifurt,
întreținerea și repararea arzătoarelor, servicii
de tâmplărie, curățarea coșurilor de
fum, curățarea clădirilor (interior), curățarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
mașinilor de curățare, curățarea clădirilor
(suprafața exterioară), repararea ceasurilor
și a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcții, construcție, furnizarea de informații
privind construcția, consultanță în construcții,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcții), demolarea clădirilor, curățarea
scutecelor, închirierea mașinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
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servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartușe de cerneală, incarnarea mașinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curățenie),
servicii de încarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea mașinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puțuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curățarea uscată, instalarea și
repararea aparatelor electrice, instalarea și
repararea elevatoarelor/instalarea și repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcția de fabrici, instalarea și repararea
proiectoarelor de film, instalarea și repararea
alarmelor de incendiu, instalarea și repararea
echipamentelor de refrigerare, întreținerea
blănurilor, curățare și reparare, instalarea
și repararea cuptoarelor, întreținerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcția de porturi,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracționare, instalarea și repararea
aparatelor de aer condiționat, instalarea,
întreținerea și repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea ușilor și
ferestrelor, suprimarea interferențelor în ceea
ce privește aparatele electrice, instalarea și
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuțirea cuțitelor,
spălarea rufelor, închirierea mașinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreținerea
articolelor din piele, curățare și reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreținerea
și reparația mașinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreținerea și repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreținerea și reparația
echipamentelor și mașinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară și exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alții decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcția de diguri portuare, întreținerea și
construcția conductelor, tencuire, lucrări de
instalație de apă și canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, șlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parțial distruse, reconstruirea
mașinilor uzate sau parțial distruse, reumplerea
cartușelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformațiilor legate de
reparații, repararea încuietorilor de siguranță,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reșaparea anvelopelor, nituire, pavarea

drumurilor, închirierea mașinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperișuri, protecție
anticorozivă, întreținerea și repararea seifurilor,
sablare, construcția de eșafodaje, construcția
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curățarea străzilor,
întreținerea și repararea camerelor de tezaur,
întreținerea piscinelor întreținerea și repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcții subacvatice, reparații subacvatice,
tapițare, reparații de tapițerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
stații de distribuție a carburanților pentru
vehicule (realimentare și întreținere), întreținerea
vehiculelor, curățarea vehiculelor, servicii de
reparații în cazul unei defecțiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alții decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparații),
construcția și repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curățarea geamurilor.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânțarea norilor,
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, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, proiectarea
construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanță în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor și
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decorațiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
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personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (IT), furnizarea de informații în
legătură cu tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securității, efectuarea
copiilor de siguranță prin trimiterea datelor în
afara locației, prospectarea petrolului, sondaje
referitoare la câmpurile petroliere, testarea
sondelor petroliere, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, 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, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoționale, controlul calității,
evaluarea calității lemnului pe picior, evaluarea
calității lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea și dezvoltarea de produse
noi pentru terți, cercetare în domeniul protecției
mediului , furnizarea de informații științifice,
consiliere și consultanță cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
științifice, cercetare științifică, 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),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 03955
(151) 19/05/2021
(732) HAO WAN JIA SRL, ŞOS.

DOBROEŞTI NR. 47, BIROUL
NR.1, BL. A, SC. 4, ET. 1, AP.3,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Le Ceai

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii delounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de cantină, închirierea
de scaune, mese, feţe de masă, sticlărie,
închirierea aparatelor de gătit, servicii de
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creşă (creche), închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 03956
(151) 19/05/2021
(732) SC AMELY SRL, CALEA

MARTIRILOR NR. E-62, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300727, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

apantofi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 03957
(151) 19/05/2021
(732) JDC DISTRIBUTION SRL, STR.

FANTANILOR NR. 61, BL. B3, AP.
6, GREEN PARK, JUD. IAŞI, IAŞI,
700337, IAȘI, ROMANIA

(540)
CELE MAI BUNE

MAGAZINE ONLINE !
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 03958
(151) 19/05/2021
(732) BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

GEORGE BARIȚIU BRAȘOV, BD.
EROILOR NR. 35, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, 500036, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

astra
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Reviste (publicații periodice), publicații
educative, anuare (publicații tipărite), publicații
periodice tipărite, publicații periodice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice, publicare de publicații periodice,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
publicare de materiale și publicații tipărite,
furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile.

───────
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(210) M 2021 03959
(151) 19/05/2021
(732) RADU GHEORGHE ANTOHE,

STR. ELIAS NR 482, JUDETUL
BACAU, SASCUT, 607520, BACĂU,
ROMANIA

(540)
Ora de zootehnie

cu Dr Radu Antohe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2021 03960
(151) 19/05/2021
(732) LIVRAM ORICE S.R.L., SAT

CARTIERUL DAMBU NR. 138,
JUDETUL PRAHOVA, COMUNA
BERCENI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Livrăm Orice

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 09.01.25

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
alb

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

39. Servicii de curierat, livrarea bunurilor,
livrarea bunurilor prin comandă poștală, livrarea
de flori.
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi.

───────

(210) M 2021 03961
(151) 19/05/2021
(732) SC PERLA HARGHITEI SA,

STR. GARII NR. 600, JUDETUL
HARGHITA, SANCRAIENI,
HARGHITA, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)

CSIKSZENTSIMONI
IGAZI Hargita Gyongye
Szeresd a termeszetet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 06.01.02

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

clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
nealcoolice din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi energizante, băuturi izotonice,
băuturi sportive bogate în proteine, esențe și
extracte de fructe nealcoolice pentru prepararea
băuturilor.

───────
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(210) M 2021 03963
(151) 19/05/2021
(732) MIHAI JR OYL COMPANY S.R.L.,

SAT DRAGODANA NR. 493,
JUDETUL DAMBOVITA, COMUNA
DRAGODANA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

JR OIL
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,

maro, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
uleiuri combustibile, uleiuri pentru motoare,
uleiuri pentru angrenaje, lichide de ungere,
uleiuri de lubrifiere sub formă de uleiuri
hidraulice, lubrifianți pe bază de ulei, uleiuri și
unsori industriale, lubrifianți, uleiuri și grăsimi
minerale de uz industrial (nu pentru combustibil).

───────

(210) M 2021 03964
(151) 19/05/2021
(732) DENIS-CATALIN CIUREA, STR.

STEFAN GOLESCU, NR. 6,
JUDETUL ARGES, STEFANESTII
NOI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Flytec

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

28. Plute pentru pescuit, mulinete pentru
pescuit, cârlige de pescuit, momeală artificială
pentru pescuit, plute de pescuit, mincioguri
de pescuit, gute de pescuit, genți de pescuit,
lansete de pescuit, hamuri pentru pescuit, strune
pentru pescuit, nade pentru pescuit, juvelnice
(unelte de pescuit), monturi paternoster pentru
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), momeală
artificială pentru pescuit, nadă artificială de
pescuit, vârtejuri (unelte de pescuit), senzori
de mușcătură (pescuit), tocuri pentru undițe de
pescuit, greutăți de plumb pentru pescuit, cutii
de ustensile pentru pescuit, muște artificiale
folosite pentru pescuit, vergi de undițe pentru
pescuit, suporturi pentru undițe de pescuit,
lansete pentru pescuit la muscă, momeală
artificială de aruncat în apă pentru pescuit,
suporturi de undiță pentru pescuitul de pe
mal, haltere (pentru ridicarea greutăților), bănci
pentru ridicarea de greutăți, greutăți pentru
picioare pentru exerciții, gantere (pentru ridicare
de greutăți), mănuși pentru ridicarea de greutăți,
greutăți cu mânere pentru antrenament, greutăți
de încheietură pentru exerciții, haltere pentru
ridicare de greutăți, greutăți de oțel folosite
în mod special pentru aruncarea greutăților,
greutăți pentru picioare pentru uz sportiv, greutăți
pentru picioare (articole de sport), bile de
metal pentru aruncarea greutății, bare pentru
gantere (pentru ridicare de greutăți), aparate
care încorporează greutăți destinate exercițiilor
fizice, greutăți de gleznă și încheietură pentru
exerciții, bare pentru haltere pentru ridicare
de greutăți, dispositive de prindere folosite la
ridicarea greutăților, greutăți de încheietură și de
gleznă pentru exerciții, benzi cu greutăți pentru
echilibrarea rachetelor de tenis, plăci de surf
cu vâsle, plăci de surfing cu vâslă, aripioare
pentru surf, plăci de surf, plăci de surfing,
planșe pentru kite surfing, curele pentru plăci
de surf, huse pentru plăci de surf, aripioare
pentru plăci de surf, plăci de surf pentru
skimboard, articole pentru tras cu arcul, saltea de
joaca pentru bebelusi, genti special concepute
pentru schiuri si placi de surf, mingi pentru
jocuri, manusi de baseball, manusi de baseball/
cricket, aparate pentru culturism/aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, placi pentru
bodyboarding, manusi de box, jocuri de sah,
table de sah, extensoare pentru piept (aparate
de exercitii)/ aparate de exercitii (extensoare),
darts, discuri pentru sporturi, labe de inot/manusi
de inot (inotatoare), discuri zburatoare (jucarii),
mese de fotbal, crose de golf, carucioare de
golf/ carucioare pentru sacii de golf, patine
de gheata, patine cu rotile in linie, protectii
pentru genunchi (articole sportive), catarge
placile de windsurf cu vela, plase pentru sporturi,
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ornamente pentru pomii de craciun, placi de
padela, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (munitie pentru pistoalele
de paintball), aparate pentru exercitii fizice,
mingi/ bile de joaca, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile si jucarii
cu functii de telecomunicatii integrate, pompe
special adaptate pentru utilizare cu mingile/
bilele de joaca, saci de box, rachete/bate pentru
jocuri, patine cu rotile, placi cu vela pentru
windsurf, skateboard-uri, ghete de patina cu
lame atasate, legaturi pentru schiuri, schiuri,
trambuline (articole sportive), biciclete stationare
de antrenament, schiuri nautice, legaturi pentru
placa de surf, placi de surf, piscine, placi de
inot, mese de tenis de masa, tintepentru tragere,
trambuline, triciclete pentru copii, aripioare de
inot, schiuri de apa, aparate indicatoare asuctice
folosite pentru pescuit, indicatoare de mușcătură
(echipament de pescuit), momeli mirositoare
pentru vânătoare sau pescuit, săculeți cu
momeală pentru catapulte de pescuit, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
alarme de mușcătură pentru pescuitul cu undița,
indicatoare de mușcătura peștelui pentru pescuit
la copcă, indicatoare de presiune electronice
folosite la pescuitul cu undiță, articole de
scoatere a peștelui din cârlige de undiță
(accesorii de pescuit), dispozitive de control
pentru jocuri sub formă de undiță, pentru jocuri
de pescuit, cutii de insecte pentru pescuit
(articole de pescuit), cutii de nade, bărci
gonflabile pentru pescuit, fire tippet pentru
pescuit, momeli artificale pentru vânătoare și
pescuit, plase de pescuit în acvariu, verigi
de pescuit pentru personalizare, greutăți din
wolfram pentru pescuit, fluiere pentru vânătoare,
arcuri de vânătoare, ținte false pentru vânătoare,
paravane de camuflaj pentru vânătoare, vârfuri
de săgeți de vânătoare, adăposturi de vânătoare
(articole de sport), articole de camuflare pentru
vânătoare (articole de sport), articole de
camuflare pentru vânătoare de rațe (articole de
sport), mingi de sport.

───────

(210) M 2021 03966
(151) 19/05/2021
(732) HOLCIM AG, GRAFENAUWEG 10,

ZUG, 6300, ELVEȚIA
(740) SC CABINET M. OPROIU

SRL, STR. POPA SAVU NR.
42, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ETICHETA VERDE HOLCIM

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

19. Materiale de construcţii, nemetalice.
───────

(210) M 2021 03967
(151) 19/05/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

EMETIS

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
5. Produse farmaceutice, medicamente
antiemetice şi medicamente împotriva greţei,
sub forma de supozitoare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea în folosul terţilor a produselor din
productia proprie (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/05/2021

teleshopping, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 03968
(151) 19/05/2021
(732) EDU APPS S.R.L., STR. JUSTITIEI,

NR. 47-49, CORP A, CAMERA
NR. 1, ET. 1, AP. 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
Scoala Viitorului

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

9. Platforme de software de calculator, platforme
de software colaborative (software), platforme
de software de calculator pentru rețele
sociale, platforme de software de calculator
înregistrat sau descărcabil, platforme de editare
colaborativă în timp real (rtce) (software),
software pentru integrarea segmentelor de
control, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de dat, software, aplicații
software descărcabile, software educational,
softuri educative, softuri educaționale destinate
copiilor, software educațional de calculator
pentru copii.
38. Furnizarea accesului la platforme pe
internet, furnizarea accesului utilizatorilor la
platforme pe internet, furnizarea accesului la
platforme sau portaluri pe internet, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
de internet, furnizare de acces la conținut, site-
uri și portaluri de internet.
41. Administrarea serviciilor educaționale,
servicii educaționale pe calculator, servicii
educaționale pentru copii, educație și instruire,
furnizarea educației, educație.

42. Găzduire de platforme pe internet, creare
de platforme informatice pentru terți, programare
de software pentru platforme de internet,
găzduire de platforme de comunicații pe internet,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, platformă ca serviciu
(paas) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, dezvoltare software,
programare și implementare, punere la dispoziție
temporară de software informatic nedescărcabil,
integrarea programelor informatice, servicii de
integrare a sistemelor informatice, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
servicii de consultanță și informații despre
integrarea sistemelor informatice, dezvoltare de
software, întreținere de software, închirierea
de software, programare de software educativ,
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, elaborare și actualizare
de software informatic, dezvoltare de software-
uri multimedia interactive.

───────

(210) M 2021 03969
(151) 19/05/2021
(732) SKYLINE ENGINEERING SRL,

CALEA MOȚILOR NR. 32, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR.
8, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

Urban Tech

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
3517C, 7418C), gri (Pantone 4140 C)

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

9. Software pentru controlul sistemelor de
mediu, de acces și de securitate pentru
clădiri, software de calculator pentru sisteme
biometrice de identificare și autentificare a
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persoanelor, software pentru monitorizarea
sistemelor informatice, sistem de automatizare
pentru clădiri, sisteme de automatizare pentru
case, sisteme de inteligență artificială, sisteme
de supraveghere video, sisteme de stingere
a incendiilor, sisteme electronice de securitate
pentru rețele casnice, sisteme de alarmă,
sisteme de alarmă de securitate (altele
decât cele pentru vehicule), sisteme de
control al accesului (electrice), sisteme de
control al accesului (automate), sisteme
electronice de control al accesului în clădiri,
sisteme de stropire pentru protecție contra
incendiilor, sisteme de poziționare globală pentru
utilizarea pe biciclete, sisteme de poziționare
pentru interior (ips), sisteme de telecomandă,
sisteme de telecomandă pentru economisirea
energiei, aplicații mobile descărcabile pentru
interconectarea sistemelor și aparatelor,
strângerea datelor, monitorizare și asistență
pentru monitorizarea energiei și întreținerea
dispozitivelor de sistem pentru clădiri, case,
pentru sisteme de stații de andocare de
mici dimensiuni, aplicații descărcabile pentru
utilizare cu dispozitive mobile, noduri de rețea
de comunicații colectare date, senzori internet
of things (iot), platforme software, înregistrate
sau descărcabile, gateway-uri pentru internetul
lucrurilor (iot), module hardware pentru utilizare
în internetul obiectelor (iot), produse de
rețelistică pentru dispozitive m2m (mașină-
mașină) și iot (internetul obiectelor) fără fir,
si anume, modemuri și routere pentru rețele,
device-uri care permit blocarea sau deblocarea
bicicletei/trotinetei prin intermediul aplicației de
sharing sau a unui cod qr, dispozitive de sisteme
de poziţionare mondială, dispozitive inteligente
care permit localizarea prin intermediul gps-
ului, exportarea de rapoarte și statistici ale
vehiculului, software pentru sisteme informatice
de management (mis), echipamente de
procesare a datelor, senzori, detectoare și
intrumente de monitorizare, echipamente şi
dispozitive pentru interconectarea de sisteme
şi aparate, colectare de date, monitorizare şi
teleasistenţă, dispozitive de inteligență artificială,
dispozitive electrice și electronice utilizate în
transmiterea și controlul datelor, în special cele
concepute pentru a fi utilizate cu sisteme de
control de la distanță, software pentru sisteme de
operare pe calculator, software pentru serverul
de acces la reţea, software de operare pe
calculator pentru mainframe-uri, programe de
sisteme de operare, software de comunicații,
software pentru logistică, software de optimizare,
software de calculator pentru sisteme de control
al supravegherii video, software de inteligență
artificială, software de calculator pentru

gestionarea sistemelor de control de la distanță,
software pentru interconectarea sistemelor și
aparatelor, strângerea datelor, monitorizare și
asistență de la distanță pentru monitorizarea
energiei și întreținerea dispozitivelor de sistem
pentru clădiri, case, software de aplicații pentru
servicii de cloud computing, software de
cloud computing descărcabil, software pentru
dezvoltarea de aplicații, software de aplicații
informatice pentru utilizare în aplicația internet
of things (iot), instrumente de dezvoltare
de software de calculator, software pentru
furnizorii de soluții digitale, software pentru
urmărire, întreținere, prelucrare, înregistrare și
stocare de date, software pentru monitorizarea,
urmărirea, înregistrarea, analiza, auditul și
raportarea în domeniul proceselor de control al
afacerilor interne, software pentru încărcarea,
monitorizarea, analiza şi raportarea datelor
obţinute din dispozitive de reţea şi conectate
la internet, software destinat utilizării la
gestionarea comunicațiilor dispozitiv-dispozitiv,
dispozitiv-cloud și cloud-dispozitiv, software de
calculator pentru comunicarea mașină-mașină
(m2m), colectarea datelor de la distanță și
controlul proceselor, software pentru efectuarea
de calcule și transformări de date, software
pentru trimiterea, primirea și analiza datelor de
la hardware de calculator pentru dispozitive
conectate la rețea și la internet, amplificatoare
(antene) pentru internetul obiectelor (iot),
aplicații mașină-mașină (m2m).
35. Prestarea de servicii de piață inteligentă,
furnizarea de asistență pentru produse de
larg consum cu privire la software, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
publicitate pentru produsele altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vadă
şi să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianţi, servicii de consultanţă
referitoare la achiziţii de bunuri şi servicii,
furnizarea de informaţii şi asistenţă comerciale
pentru consumatori, obţinere de contracte
pentru achiziţia şi vânzarea de produse şi
servicii, asistență și consiliere în afaceri și
management, compilare de baze de date și
informații, servicii de prelucrare a datelor și
de calcul, servicii de externalizare sub formă
de intermediere de contracte de servicii pentru
terți, servicii de externalizare (asistenta in
afaceri), servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, intermediere de contracte pentru alte
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persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte personae, asistență și consiliere în
domeniul comercializării tehnologiei, consultanță
comercială privind administrarea tehnologiilor
informaționale, servicii de comerţ în legătură
cu dispozitive de parcare, instalaţii de parcare
şi sisteme de parcare pentru autovehicule,
care constau predominant din platforme mobile
automate, precum şi din sisteme manuale sau
automate de acţionare, servicii de comerţ în
legătură cu produse, accesorii, componente
şi echipamente de control în domeniul
echipamentelor de inteligenţă artificială, reţelelor
de calculatoare şi de telecomunicaţii, aparatelor
radio-tv şi electrocasnice, dotărilor, sistemelor
video, sistemelor de alarmă şi de control al
accesului, sistemelor audio şi video, sistemelor
antiincendiu, de încălzire, de iluminat şi de
climatizare, servicii de comerţ în legătură
cu echipamente de tehnologia informaţiei,
sistemelor video, sistemelor de alarmă şi de
control al accesului, sistemelor audio şi video,
sistemelor antiincendiu, de încălzire, de iluminat
şi de climatizare, servicii de comerţ în legătură cu
dispozitive de ridicat, cu dispozitive și instalații de
control și reglare, de control și reglare, controlere
pentru controlul etapelor - și a evenimentelor
tehnologie, componente electrice și electronice
ale tehnologiei transportoare, sisteme de control
și reglare, dispozitive electronice de poziționare
și calcul, sisteme de control logice programabile,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
de măsurare, software pentru controlul și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru poziționare electronică și
dispozitive de calcul, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de ridicare și transport,
senzori, detectoare și instrumente și aparate
de monitorizare, sisteme de alarmă, servicii
de comerţ în legătură cu aplicații software,
sisteme de operare pentru computer, software
încorporat, aplicații mobile, ecrane pentru afișaje
vizuale,, dispozitive de transmisie de date,
cabluri pentru transmisie de date, memorii pentru
sisteme de procesare a datelor, dispozitive de
stocare pentru sisteme de procesare a datelor,
hardware pentru procesarea datelor, coolere
pentru procesoare de dispozitive de prelucrare
a datelor, dispozitive de prelucrare a datelor
și echipamente de date și accesorii (electrice
și mecanice), servicii de comerţ în legătură cu
sisteme de operare pentru computer, software
încorporat, aplicații mobile, ecrane, dispozitive
de transmisie de date, cabluri pentru transmisie
de date, memorii pentru sisteme de procesare
a datelor, dispozitive de stocare pentru sisteme

de procesare a datelor, hardware pentru
procesarea datelor, coolere pentru procesoare
de dispozitive de prelucrare a datelor, dispozitive
de prelucrare a datelor și echipamente de
date și accesorii (electrice și mecanice), servicii
de comerţ cu privire la sisteme de procesare
a datelor, aparate de comunicații în rețea,
servere, memorii electronice, suporturi digitale
de stocare, dispozitive pentru stocarea datelor,
aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea energiei electrice, notebook-uri,
tablete, computere desktop, tastaturi, routere
fără fir, imprimante, server de imprimare.
37. Instalare de sisteme de izolare pentru clădiri,
instalare de sisteme de iluminat, servicii de
informații referitoare la instalarea de sisteme
de securitate, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de sisteme de parcare
mecanice, instalare de sisteme informatice,
instalare de sisteme de informații computerizate,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente pentru automatizarea clădirilor,
instalare de echipamente pentru automatizarea
clădirilor, montare de sisteme de stingerea
incendiilor, ridicare de construcții structurale,
ridicare de construcții modulare, instalare,
întreținere și reparații de dispozitive și instalații
electrice și electronice și senzori, dispozitive de
comunicații, instalații pentru controlul, reglarea
și înregistrarea obiectelor și datelor, instalare
și reparații de sisteme informatice (hardware),
instalare și reparații de hardware de calculator
și aparate de telecomunicații, instalare, reparare
și întreținere de sisteme computerizate, de
reţele de comunicaţii şi sisteme, de sisteme de
telecomunicații, comunicații electronice, rețele
de calculatoare și date, instalare, întreţinere
şi reparare de reţele de calculator, instalare,
intretinere si reparatii de sisteme computerizate,
instalarea de reţele de comunicaţii electronice,
instalare de reţele de comunicaţii şi sisteme,
instalare și întreținere de computere și aparate
și instrumente pentru utilizare cu computere,
întreţinere sisteme de iluminat, reparaţii de
dispozitive de parcare, instalaţii de parcare şi
sisteme de parcare automatizate, precum şi de
componente şi accesorii ale acestora, service şi
întreţinere, în special de dispozitive de parcare,
instalaţii de parcare şi sisteme de parcare
automatizate, precum şi pentru componentele şi
accesoriile lor, instalare, reparare și întreținere
de sisteme de parcări automatizate pentru
biciclete, instalare, reparare și întreținere de
sisteme de diagnostic automatizate pentru
parcari, instalare, reparare și întreținere
de sisteme containere depozitare deșeuri
prevăzute cu control access, supraveghere
video, iluminat intelligent, panouri fotovoltaice,
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instalare, reparare și întreținere de sisteme stații
de autobuz prevăzute cu bănci echipate cu prize
usb, containere pentru colectarea selectivă a
deșeurilor, display smart publicitar, comunicare-
informare, hartă interactivă, automat bilete și
abonamente, panouri fotovoltaice, trusă de prim
ajutor, interconectare cu dispecerat 112, stații
de biciclete, automate de plată a facturilor,
wi-fi, smart box – operare logistică, nod de
rețea de comunicații colectare date: info trafic,
nivel zgomot, calitate aer, senzori, stocare
și analiză camere cctv, instalare, reparare
și întreținere de sisteme stații independente
producatoare de energie regenerabila si sisteme
care inmagazineaza energie si o distribuie intr-
un mod intelligent, de stații de încărcare în
curent continuu pentru parcări private/publice
pentru vehiculele electrice, servicii de asistenţă,
întreţinere şi reparare de aparate de monitorizare
la distanţă, servicii de asistenţă, întreţinere şi
reparare de echipamente şi dispozitive pentru
interconectare de sisteme şi aparate, colectare
de date, monitorizare şi teleasistenţă, servicii
de asistenţă, întreţinere şi reparare dispozitive
şi instrumente de alarmă, servicii de asistenţă,
întreţinere şi repartizare sisteme de control şi
monitorizare de aparataj electric.
38. Închirieri de sisteme de comunicații, servicii
de consultanţă în domeniul comunicaţiilor
electronice, furnizarea de instalaţii de
comunicare pentru interschimbarea datelor
digitale, comunicatii prin retele electronice,
furnizare de instalaţii de comunicare pentru
schimbul de date electronice, consultanţă
în telecomunicaţii, exploatarea sistemelor
electronice de comunicaţii, furnizarea accesului
la infrastructuri de telecomunicaţii pentru
utilizatori terţi, furnizarea accesului la reţele
de comunicaţii electronice şi la baze de
date electronice, comunicare de informaţii prin
mijloace electronice, comunicarea cu terminale
de computere şi acces internet, comunicaţii
telematice prin terminale de calculator, servicii
de comunicaţii fără fir, servicii de telecomunicaţii
şi comunicaţii, servicii de portaluri, servicii
de portaluri de telecomunicaţii, distributia de
informatii electronice prin retele de calculatoare,
retele globale de informatii si retele fara fir,
transmisia de comunicaţii publicitare prin reţele
de comunicaţii digitale, furnizare de acces si
legaturi de telecomunicatii la baze de date
computerizate, retele de calculatoare, retele
globale de informatii si retele fara fir, servicii de
panouri de informatii printr-o retea globala de
informatii.
42. Servicii de concepție tehnică a sistemelor
informatice, dezvoltare de soluţii de aplicaţii

software de calculator, configurare de sisteme
şi reţele informatice, dezvoltare de concepte
de sisteme informatice, furnizare de sisteme
informatice virtuale prin tehnica cloud, servicii
pentru furnizarea de informații tehnologice,
servicii de informare în domeniul tehnologiei
informației, furnizare de informații privind
tehnologia informației, furnizare de studii
tehnice, furnizare de instalații computerizate,
servicii de consultanță tehnică privind tehnologia
informațiilor, proiectare și dezvoltare de sisteme
informatice, furnizarea de informații despre
proiectarea și dezvoltarea de software, de
sisteme și de rețele de calculatoare, cercetare
referitoare la automatizarea computerizată a
proceselor tehnice, servicii de implementarea
sistemelor informatice, servicii de inginerie
asociate cu tehnologia procesării şi prelucrării
de date, cu tehnologia informaţiei şi proiectare
de sisteme de comunicaţii şi de sisteme
electronice, servicii de inginerie (evaluări,
opinii, studii), servicii de monitorizare a
sistemelor informatice, proiectare de sisteme
informaţionale, furnizori de servicii externalizate
în domeniul tehnologiei informaţiei, furnizare de
programe informatice de inteligență artificială
pe rețele de date, prestare de servicii de
furnizare de aplicaţii informatice, furnizare de
instalaţii computerizate, consultanță în domeniul
automatizării birourilor și spațiilor de lucru,
consultanță în materie de testare a sistemelor
de aplicații informatice, consultanță tehnică în
materie de proiectare, consultanță tehnologică
în domeniul inteligenței artificiale, consultanţă
în domeniul sistemelor informatice, servicii de
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), servicii de consultanță tehnică referitoare
la programarea informatică, consultanţă în
domeniul tehnologiilor referitoare la calculatoare,
consultanță privind software-ul pentru sisteme
de comunicații, consultanță în domeniul
software-ului ca serviciu (saas), consultanţă
în domeniul tehnologiei telecomunicaţiilor,
consultanţă tehnică în domeniul completării,
instalării şi implementării sistemelor informatice,
echipamentelor electronice şi de automatizare
pentru clădiri, consultanţă în materie de
testare a sistemelor de aplicaţii informatice,
consultanţă privind proiectarea şi dezvoltarea
de programe informatice, servicii de consultanță
pentru conceperea de sisteme de informare și
comunicare, servicii de consiliere tehnologică,
servicii de consultanță tehnică privind ingineria
structurală, servicii de consultanță și informații
despre arhitectura și infrastructura tehnologiei
informației, servicii de consultanţă, dezvoltare,
proiectare, personalizare, actualizare, asistenţă,
suport şi întreţinere de software pentru
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interconectarea de sisteme şi aparate,
colectare de date, monitorizare şi teleasistenţă,
consultanță, dezvoltare, creare, personalizare,
actualizare, asistență, suport și întreținere
de software și aplicații mobile pentru
interconectarea sistemelor și aparatelor,
strângerea datelor, monitorizare și întreținerea
dispozitivelor de sistem la clădiri și spații de
lucru, consultanță profesională privind eficiența
energetică în clădiri, servicii de asistență
în domeniul tehnologiei informației, servicii
de inginerie structurală, servicii de inginerie
referitoare la proiectarea de sisteme de
comunicații, servicii de inginerie în materie de
tehnologie a informației, servicii de inginerie
în materie de proiectare de structuri, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei pentru
comunicații, inginerie de software informatic,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
comunicațiilor, servicii științifice și tehnologice
și cercetare și proiectare aferente acestora,
servicii de tehnologie informațională, servicii
de analiză industrială și cercetare, prestare
de servicii de cercetare, servicii de analiză
tehnologică, integrare de sisteme informatice și
rețele de calculatoare, servicii de integrare a
sistemelor informatice, proiectare și dezvoltare
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
servicii de cloud computing, servicii de
stocare electronică în cloud, proiectare și
dezvoltare de hardware și software de
calculator pentru semnalizare, control de la
distanță, verificare (supraveghere) și sisteme
de salvare, proiectarea sistemelor informatice,
proiectare de sisteme it, managementul
proiectelor it, planificarea tehnică a proiectelor
și managementul tehnic al proiectului în
domeniul it, planificarea urbană, planificare
de proiecte tehnice, servicii de planificare
tehnologică, studiul proiectelor tehnologice,
studii de analiză comparată referitoare la
eficiența sistemelor informatice, realizare şi
proiectare de sisteme de parcări automatizate
pentru biciclete, realizare şi proiectare de
sisteme de diagnostic automatizate pentru
parcari, realizare şi proiectare de sisteme
pentru automatizare industrială şi a locuinţelor,
proiectare de echipamente pentru transportul
deșeurilor, proiectarea sistemelor informatice
de monitorizare de mediu a zonelor
de depozitare a deșeurilor, proiectare, în
special în domeniul echipamentelor electronice,
instalaţiilor inteligente, sistemelor de protecţie,
sistemelor video, sistemelor de alarmă şi
de control al accesului, sistemelor audio şi
video, sistemelor antiincendiu, sistemelor de
încălzire, sistemelor de iluminat şi sistemelor de

climatizare, servicii de consultanţă, dezvoltare,
proiectare, personalizare, actualizare, asistenţă,
suport şi întreţinere de software şi aplicaţii
mobile pentru controlarea monitorizării de
echipamente electrice şi nu numai, furnizarea
accesului temporar la aplicații pe bază web
pentru interconectarea sistemelor și aparatelor,
strângerea datelor, monitorizare și asistență
de la distanță, furnizarea accesului temporar
la aplicații software nedescărcabile accesibile
pe un site web pentru interconectarea
sistemelor și aparatelor, strângerea datelor,
monitorizare și asistență de la distanță,
furnizarea accesului temporar la aplicații pe web
pentru monitorizarea de la distanță a contoarelor
și echipamentelor, furnizarea accesului temporar
la aplicații software nedescărcabile accesibile
pe un site web pentru monitorizarea de
la distanță a contoarelor și echipamentelor,
furnizarea accesului temporar la aplicații pe
bază web pentru interconectarea sistemelor
și aparatelor, strângerea datelor, monitorizare
și asistență, furnizarea accesului temporar la
aplicații software nedescărcabile accesibile pe
un site web pentru interconectarea sistemelor
și aparatelor, strângerea datelor, monitorizare și
asistență, furnizarea de software nedescărcabil
pentru gestionarea comunicării mașină-mașină
(m2m) și în internetul obiectelor (iot), integrarea
de sisteme și rețele de calculatoare pentru
servicii de de comunicații mașină-mașină (m2m)
și în internetul obiectelor (iot), în special
integrarea sistemelor de calculator disparate
și a senzorilor, rețelelor, hardware-ului și
software-ului prin folosirea de tehnologie pentru
comunicații fără fir pentru facilitarea comunicării
m2m și iot pe browsere pe bază web, telefoane
mobile, microprocesoare incorporate, senzori
și alte dispozitive electronice, software ca
serviciu (saas), software ca serviciu (saas)
pentru interconectarea sistemelor și aparatelor,
strângerea datelor, monitorizare și asistență de
la distanță, software ca un serviciu (saas) pentru
monitorizarea de la distanță a contoarelor și
echipamentelor, software ca un serviciu (saas)
pentru monitorizarea de la distanță și analize
descărcabile, software ca un serviciu (saas)
pentru controlul și monitorizarea echipamentului
electric și neelectric, servicii de software ca
serviciu (saas), în special software pe baza
inteligenței artificiale (ai) care integrează și
conectează tehnologii pentru firme, și anume
mobilitate cloud, mobilitate saas, flux de lucru
dinamic, știința datelor virtuale, vedere pe
calculator, inteligență artificială convențională,
analiza serviciile de date, analiza vizualizării
avansate, ingineria datelor, platforma ca serviciu
(paas), platforme pentru inteligență artificială sub
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formă de software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas) cu platforme software pentru
transmiterea de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, servicii de proiectare
referitoare la instrumente de prelucrare a datelor,
proiecte tehnice, servicii de furnizor de servicii de
aplicații.

───────

(210) M 2021 03970
(151) 19/05/2021
(732) SIMPLU COFFEE SHOP SRL,

STR. CIOCÂRLIEI, NR. 20, BL.
D15, SC. 1, ET. 2, AP. 12, CAM.
1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY
SRL, STR. SOCULUI, NR. 51D,
SAT PETREȘTI, JUDEŢ ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SIMPLU coffee shop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de băuturi
alcoolice, servire de alimente și băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pregătirea și furnizare de alimente și

băuturi destinate consumului imediat, servicii de
ceainărie, servicii de bufet, servicii de baruri de
sucuri de fructe, servicii de bar cu servire de
vin, servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet, servicii
specifice barurilor de cocteiluri.

───────

(210) M 2021 03971
(151) 19/05/2021
(732) SC CANTIBAD DISTRIBUTION

SRL, STR. SERBAN
CANTACUZINO NR. 102A, SC.
B, ET. 1, AP. 24, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021527, ROMANIA

(540)

GYM FIT PERFORMANCE

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte și
încălțăminte pentru sporturi, bandane (fulare),
ghete, 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, cizme pentru
sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene, pantaloni
de călărie pentru purtare, camizole, caschete,
şepci (articole pentru acoperirea capului),
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
combinezoane (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
pentru ciclişti, pantofi sau sandale din iarba
esparto (espadrile), veste de pescuit, pantofi
de fotbal / ghete de fotbal, saci pentru
picioare, neîncălziţi electric, pantofi pentru
gimnastică, pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
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de judo, uniforme de karate, chimonouri, egări
(jambiere) / jambiere, egări (pantaloni), costume
de gimnastică/balet, îmbrăcăminte pentru
motociclişti, apărători de urechi (îmbrăcăminte),
eşarfe circulare pentru gât/ protecţii pentru gât,
îmbrăcăminte din latex, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, îmbrăcăminte cu led-uri
incorporate, eşarfe pentru cap, imbrăcăminte
de stradă, salopete / combinezoane, jachete
cu glugă (parka), îmbrăcăminte de-a gata,
sandale, eşarfe, cămăşi, pantofi, cămăşi
cu mânecă scurtă, articole sport din
jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
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,
costume din neopren pentru schi nautic,
îmbrăcăminte impermeabilă, jambiere, şosete.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de crăciun, aparate de amuzament,
automate şi acţionate cu fise, dispozitive pentru
jocuri video arcade, articole pentru tras cu
arcul, blocatoare pentru urcarea pe coardă
(echipamente pentru alpinism), genţi special
concepute pentru schiuri, tunuri de aruncat
mingi, mingi pentru jocuri, haltere, mănuşi de
baseball, mănuşi de baseball/cricket (accesorii
pentru jocuri), margini elastice pentru masa de
billiard, bile de billiard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de billiard,
tacuri de billiard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de billiard, sănii bob, aparate
pentru culturism / aparate pentru antrenarea
musculaturii corpului, plăci pentru bodyboarding,
aparate şi maşini de bowling, arcuri pentru
tragere, mănuşi de box, extensoare pentru piept
(aparate de exerciţii) / aparate de exerciţii
(extensoare), aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti,
mese de biliard acţionate cu fise, genţi de cricket,
darts, discuri pentru sporturi, gantere, canturi
de schiuri, protecţii pentru cot (articole sportive),
arme pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi
speciale pentru scrimă, aparate de gimnastică,
hamuri pentru plăcile de windsurf cu velă,
arbalete (articole sportive), crose de hochei,
patine de gheaţă, patine cu rotile în linie, protecţii
pentru genunchi (articole sportive), suspensoare
de sport pentru bărbaţi (articole sportive), plase
pentru sporturi, jucării cu caracter de noutate
pentru petreceri, jucării cu caracter de noutate

pentru a face glume, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), aparate pentru
exerciţii fizice, saci de box, rachete / bâte pentru
jocuri, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat de
atleţi, plăci cu velă pentru windsurf, apărători de
tibie (articole sportive), skateboard-uri, legături
pentru schiuri, schiuri, snowboard-uri, rachete
de zapadă, trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, schiuri
nautice, legături pentru placa de surf, plăci de
surf, plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
mese de tenis de masă, ţinte pentru tragere,
plase de tenis, tunuri pentru mingile de tenis,
cochilii de protecție pentru sport, schiuri de
apă, curele pentru ridicarea greutăţilor (articole
sportive), genți special concepute pentru plăci de
surf.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri din clasele 25 si 28,
cu excepţia transportului acestora, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii publicitare, de marketing și promoționale,
de exemplu, distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea și publicarea
de texte publicitare, producția de programe tip
teleshopping, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, lucrări de birou, de exemplu, servicii
de programare și memento pentru întalniri,
căutare de date în fișiere pe computer pentru
alții, gestionarea computerizată a fișierelor,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, 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), oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
demonstraţii cu produse, servicii de agenţie de
import-export, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
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bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri cu scop comercial sau publicitar,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, publicitate prin televiziune, servicii
de telemarketing, producerea de programe de
teleshopping.

───────

(210) M 2021 03972
(151) 19/05/2021
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALA

NR. 1, JUD. VÂLCEA, FRÂNCESTI,
VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL 19 SC B AP 52,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020392,
ROMANIA

(540)

La Provincia COTCO-DAC

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 03.07.21; 07.05.12; 26.11.06;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte, nu vii.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazin elor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,

prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
promovarea comercială, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne.

───────

(210) M 2021 03973
(151) 19/05/2021
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALA

NR. 1, JUD. VÂLCEA, FRÂNCESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL 19 SC B AP 52,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020392,
ROMANIA

(540)

LaProvincia cotcodac

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.03; 02.01.01

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

29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte, nu vii.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazin elor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu produse alimentare,
promovarea comercială, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne.

───────

(210) M 2021 03974
(151) 19/05/2021
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALA

NR. 1, JUD. VÂLCEA, FRÂNCESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL 19 SC B AP 52,
SECTOR 2, BUCURESTI, 0200392,
ROMANIA

(540)

LaProvincia cotcodaci
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.24; 02.01.01; 03.07.03;
25.01.05

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

29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte, nu vii.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazin elor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
promovarea comercială, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne.

(210) M 2021 03975
(151) 19/05/2021
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALA

NR. 1, JUD. VÂLCEA, FRÂNCESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL 19 SC B AP 52,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020392,
ROMANIA

(540)

La Provincia COTCO-DACI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.11

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

clase:
29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte, nu vii.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazin elor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
promovarea comercială, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne.

───────

───────
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(210) M 2021 03976
(151) 19/05/2021
(732) ALEXANDRU -STELIAN

CĂLIMAN, BD. 1 DECEMBRIE
1918, NR 78, BLZ209, AP 12, JUD.
MURES, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

UNKN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate in legatura cu produsele
din clasele 9,25,41, 42 si anume :
aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie,audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru
scufundări, dopuri de urechi pentru scufundări,
cleşti de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat
pentru înot subacvatic, dispozitive pentru
stingerea incendiilor, articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi pentru acoperirea capului,
educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, servicii ştiinţifice
şi tehnologice, precum şi de cercetare şi
proiectare în legătură cu acestea, analize
industriale, servicii de cercetare industrială
şi design industrial, servicii de control și
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou, import-
export in domeniul de activitate, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri, cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, a lpunctelor de vânzare cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii publicitare, de marketing și promoționale,
distribuirea de mostre,dezvoltarea de concepte
publicitare, scrierea și publicarea de texte
publicitare, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, servicii de
asistență comercială, toate aceste servicii în
legătură cu: aparate şi instrumente ştiinţifice,
de cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie,audiovizuale, optică, cântărire,

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare şi
învăţare, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea,
reglementarea sau controlul distribuţiei sau
utilizării energiei electrice, aparate şi instrumente
pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, dispozitive
de calculat, computere și dispozitive periferice
pentru computere, costume pentru scufundări,
măşti pentru
scufundări, dopuri de urechi pentru scufundări,
cleşti de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor.
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măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.,
inchirierea echipamentelor audio, servicii de
club (divertisment sau educatie), servicii de
disk jockey, servicii de compozitie muzicala,
productia de muzica, furnizarea online de
muzica nedescarcabila, planificarea de petreceri
(divertisment), compunerea de melodii
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize
industriale, servicii de cercetare industrială
şi design industrial, servicii de control și
autentificare a
calității, proiectarea şi dezvoltarea de
componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2021 03977
(151) 19/05/2021
(732) FORTUITY SRL, SPLAIUL

INDEPENDENTEI 332, SC. 1,
ET. 11, AP. 110, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060033, ROMANIA

(540)
PHYGITAL

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

9. Aplicații software descărcabile, software
industrial, software adaptabil, software
multimedia, software mobil, platforme de
software colaborative (software), software
de calculator, aplicații software pentru web
descărcabile, aplicații software pentru telefoane
mobile descărcabile.
35. Marketing digital, publicitate și marketing,
consultanță în marketing, servicii de marketing,
marketing pe internet, servicii de marketing
comercial, servicii de agenție de marketing

───────

(210) M 2021 03978
(151) 19/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD.,

2 PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SUPERBET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 2035
C)

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

9. Software pentru jocuri de noroc, software
pentru pariuri, aplicații software descărcabile
pentru pariuri sportive, aplicații software
descărcabile pentru jocuri de noroc, aplicații
software, descărcabile, aplicații mobile,
descărcabile, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, software pentru
administrare de cazinouri, jocuri de cazinou
interactive furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
jocuri de noroc furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
software pentru jocuri pe calculator, stocate,
programe de jocuri pe calculator multimedia
interactive, programe de calculator pentru jocuri
și/sau concursuri interactive, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
publicații electronice descărcabile referitoare la
jocuri de noroc, podcast-uri descărcabile cu
privire la jocuri de noroc, bilete de loterie
electronice, formulare electronice descărcabile
pentru jocuri de noroc și pariuri, fişiere de imagini
descărcabile, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, hardware pentru jocuri și jocuri
de noroc, terminale electronice pentru generarea
de bilete de loterie, aparate pentru distribuirea
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biletelor de loterie, terminale interactive cu ecran
tactil
16. Formulare pentru pariuri tipărite, formulare
pentru jocuri de noroc, bilete, publicații tipărite
în domeniul jocurilor de noroc tipărite, buletine
informative, benzi desenate, afișe, postere,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
fluturaşi publicitari, fanioane din hârtie, bannere
din hârtie, calendare, cărți de vizită, articole
de papetărie, agende, fotografii, ilustraţii,
reprezentări grafice, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, abţibilduri (papetărie).
28. Aparate pentru jocurile de noroc, aparate
de amuzament, automate şi acţionate cu fise,
dispozitive pentru jocuri video arcade, carduri
de bingo, lozuri răzuibile pentru jocurile de tip
loterie, mașini cu sloturi (mașini de jocuri), mașini
cu sloturi (aparate de divertisment fără fise), roţi
de ruletă, mese de ruletă, jetoane pentru jocurile
de noroc, mese de biliard acţionate cu fise,
aparate şi maşini de bowling, automate (maşini
de jocuri), maşini pentru jocuri video, cărți de joc
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, publicarea de texte
publicitare, scrierea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, marketing,
relații publice, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, servicii de revista presei, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de

jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii
42. Software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor web,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online,
dezvoltarea unei platforme software care
permite participanților să se logheze și să
parieze online, asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil care permite
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participanților să se logheze și să parieze
online, asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un
site web, care permit participanților să se
logheze și să parieze online, asigurarea
posibilității de utilizare temporară a unui software
online nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil penru a permite punerea
în comun de conținut multimedia și de comentarii
între utilizatori

───────

(210) M 2021 03979
(151) 19/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

S

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 27.05.21; 29.01.11

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 2035
C), alb

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

9. Software pentru jocuri de noroc, software
pentru pariuri, aplicații software descărcabile
pentru pariuri sportive, aplicații software
descărcabile pentru jocuri de noroc, aplicații

software, descărcabile, aplicații mobile,
descărcabile, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, software pentru
administrare de cazinouri, jocuri de cazinou
interactive furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
jocuri de noroc furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
software pentru jocuri pe calculator, stocate,
programe de jocuri pe calculator multimedia
interactive, programe de calculator pentru jocuri
și/sau concursuri interactive, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
publicații electronice descărcabile referitoare la
jocuri de noroc, podcast-uri descărcabile cu
privire la jocuri de noroc, bilete de loterie
electronice, formulare electronice descărcabile
pentru jocuri de noroc și pariuri, fişiere de imagini
descărcabile, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, hardware pentru jocuri și jocuri
de noroc, terminale electronice pentru generarea
de bilete de loterie, aparate pentru distribuirea
biletelor de loterie, terminale interactive cu ecran
tactil.
16. Formulare pentru pariuri, formulare pentru
jocuri de noroc, bilete, publicații tipărite
în domeniul jocurilor de noroc, buletine
informative, benzi desenate, afișe, postere,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
fluturaşi publicitari, fanioane din hârtie, bannere
din hârtie, calendare, cărți de vizită, articole
de papetărie, agende, fotografii, ilustraţii,
reprezentări grafice, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, abţibilduri (papetărie).
28. Aparate pentru jocurile de noroc, aparate
de amuzament, automate şi acţionate cu fise,
dispozitive pentru jocuri video arcade, carduri
de bingo, lozuri răzuibile pentru jocurile de tip
loterie, mașini cu sloturi (mașini de jocuri), mașini
cu sloturi (aparate de divertisment fără fise), roţi
de ruletă, mese de ruletă, jetoane pentru jocurile
de noroc, mese de biliard acţionate cu fise,
aparate şi maşini de bowling, automate (maşini
de jocuri), maşini pentru jocuri video, cărți de joc.
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, publicarea de texte
publicitare, scrierea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, marketing,
relații publice, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
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și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, servicii de revista presei, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente

sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.
42. Software ca serviciu (SaaS), platformă
ca serviciu (PaaS), conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor web,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online,
dezvoltarea unei platforme software care
permite participanților să se logheze și să
parieze online, asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil care permite
participanților să se logheze și să parieze
online, asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un
site web, care permit participanților să se
logheze și să parieze online, asigurarea
posibilității de utilizare temporară a unui software
online nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil penru a permite punerea
în comun de conținut multimedia și de comentarii
între utilizatori.

───────
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(210) M 2021 04025
(151) 21/05/2021
(732) EMIL HUREZEANU, ALEEA

LUNCA SIRETULUI NR. 10,
BL. M45B, SC. 3, ET. 7, AP.
117, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
SERAPHIM JOANTĂ, ALEEA
LUNCA SIRETULUI NR. 10,
BL. M45B, SC. 3, ET. 7, AP.
117, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
ANCA-LIGIA GROSU, ALEEA
LUNCA SIRETULUI NR. 10,
BL. M45B, SC. 3, ET. 7, AP.
117, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
FIRU OPRI, ALEEA LUNCA
SIRETULUI NR. 10, BL. M45B,
SC. 3, ET. 7, AP. 117, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ANNELI UTE GABANYI, ALEEA
LUNCA SIRETULUI NR. 10,
BL. M45B, SC. 3, ET. 7, AP.
117, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
POMPILIU PISO, ALEEA LUNCA
SIRETULUI NR. 10, BL. M45B,
SC. 3, ET. 7, AP. 117, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
HORIA SÎRBU, ALEEA LUNCA
SIRETULUI NR. 10, BL. M45B,
SC. 3, ET. 7, AP. 117, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ȘERBAN-DAN COSTA, ALEEA
LUNCA SIRETULUI NR. 10,
BL. M45B, SC. 3, ET. 7, AP.
117, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MIHAI DATCU, ALEEA LUNCA
SIRETULUI NR. 10, BL. M45B,
SC. 3, ET. 7, AP. 117, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ANA NICOLETA BONDAR, ALEEA
LUNCA SIRETULUI NR. 10, BL.
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M45B, SC. 3, ET. 7, AP. 117,
SECTOR 6, ROMANIA
FLORIN MANEA, ALEEA LUNCA
SIRETULUI NR. 10, BL. M45B,
SC. 3, ET. 7, AP. 117, SECTOR 6,
ROMANIA
CHRISTIAN MANER, ALEEA
LUNCA SIRETULUI NR. 10,
BL. M45B, SC. 3, ET. 7, AP.
117, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
CĂTĂLINA ȘTEFĂNESCU-
CUNTZE, ALEEA LUNCA
SIRETULUI NR. 10, BL. M45B,
SC. 3, ET. 7, AP. 117, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
MANUELA BOATCĂ, ALEEA
LUNCA SIRETULUI NR. 10,
BL. M45B, SC. 3, ET. 7, AP.
117, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
IRINA MUNTEANU-SIMULIA,
ALEEA LUNCA SIRETULUI NR.
10, BL. M45B, SC. 3, ET. 7, AP.
117, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MARCIANA-NONA DUMA,
ALEEA LUNCA SIRETULUI NR.
10, BL. M45B, SC. 3, ET. 7, AP.
117; SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
DIANA BURLACU, ALEEA LUNCA
SIRETULUI NR. 10, BL. M45B,
SC. 3, ET. 7, AP. 117, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ANDREI IONIȚĂ, ALEEA LUNCA
SIRETULUI NR. 10, BL. M45B,
SC. 3, ET. 7, AP. 117, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
CRISTIAN MĂCELARU, ALEEA
LUNCA SIRETULUI NR. 10,
BL. M45B, SC. 3, ET. 7, AP.
117, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MARIUS BABIAS, ALEEA LUNCA
SIRETULUI NR. 10, BL. M45B,

SC. 3, ET. 7, AP. 117; SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
LUCA GARABET, ALEEA LUNCA
SIRETULUI NR. 10, BL. M45B,
SC. 3, ET. 7, AP. 117, SECTOR 6,
ROMANIA
SEBASTIAN IOVAN, ALEEA
LUNCA SIRETULUI NR. 10,
BL. M45B, SC. 3, ET. 7, AP.
117; SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
LUCIAN STUPARU, ALEEA
LUNCA SIRETULUI NR. 10, BL.
M45B, SC. 3, ET. 7, AP. 117,
SECTOR 6, ROMANIA
CRISTINA MOGA, ALEEA LUNCA
SIRETULUI NR. 10, BL. M45B,
SC. 3, ET. 7, AP. 117, SECTOR 6,
ROMANIA
IOAN COSTINA, ALEEA LUNCA
SIRETULUI NR. 10, BL. M45B,
SC. 3, ET. 7, AP. 117, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
IONUT BĂNCILĂ, ALEEA LUNCA
SIRETULUI NR. 10, BL. M45B,
SC. 3, ET. 7, AP. 117, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
IOAN-IULIAN COSTACHE,
ALEEA LUNCA SIRETULUI NR.
10, BL. M45B, SC. 3, ET. 7, AP.
117, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DIASPORA ACADEMICĂ

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în scopuri
ştiinţifice sau de cercetare, echipamente
audiovizuale şi informatice, precum şi
echipamente de protecţie şi salvare,
aparatura didactică audiovizuală, programe
de calculator, înregistrate, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
panouri informative cu afişaj electronic,
publicaţii electronice, descărcabile, căști pentru
comunicare la distanță, videoproiectoare,
materiale didactice, aparate de înregistrare
video, casete video, ecrane video, staţii radio
portabile (walkie-talkie).
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35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
publicitare, de marketing și promoționale, de
exemplu, distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea și publicarea
de texte publicitare, servicii de relații publice,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, lucrări de birou, de
exemplu, servicii de programare și memento
pentru întalniri, căutare de date în fișiere pe
computer pentru alții, gestionarea computerizată
a fișierelor, servicii de centrale telefonice,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (funcţii de birou),
servicii de reamintire a programărilor (funcţii
de birou), postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor, cercetări
privind afacerile, consultanţă profesională în
afaceri, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fişierele calculatorului
pentru terţi, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, studii de marketing, cercetare de
marketing, servicii de relaţii media, publicitate
online pe o reţea de calculatoaresondaje de
opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou).
38. Servicii de telecomunicaţii, serviciile care
permit cel puţin unei părţi să comunice cu o
alta, precum şi servicii de difuzare şi transmitere
de date, transmiterea de fişiere digitale şi e-
mail, furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, difuzarea de radio
şi televiziune, trasmiterea de video la cerere
(video-on-demand), furnizarea de camere de
chat pe internet și forumuri online, servicii
de telefonie și mesagerie vocală, servicii de
teleconferinţe şi videoconferinţe, închirierea
timpului de acces la reţelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin telegrame, comunicaţii
prin telefon, comunicaţii prin telefoanele
celulare, comunicaţii prin terminalele de
calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
transmiterea de faxuri, transmisie de podcasturi,
inchirierea de telefoane inteligente, închirierea
aparatelor fax, furnizarea de informaţii in
domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de

camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, închirierea de modemuri, servicii
de agenţie de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicaţii, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computer, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, închirierea telefoanelor,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de telex, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii care constau în toate formele de
educație sau instruire, servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor, precum și prezentarea operelor
de artă vizuale sau literare, publicului în
scop cultural sau educațional, organizarea
expozițiilor cu scop educațional sau cultural,
organizarea și coordonarea conferințelor,
congreselor și simpozioanelor, servicii de
traducere și interpretare lingvistică, publicarea
cărților și textelor, altele decât textele cu
scop publicitar, servicii de reporteri de știri,
reportaje fotografice, fotografie, servicii de
regie și producție de filme, alte decât pentru
filmele cu scop publicitar, servicii culturale,
educaționale sau de amuzament furnizate
de parcuri de divertisment, circuri, grădini
zoo, galerii de artă și muzee, servicii de
antrenamente de sport și fitness, dresarea
animalelor, servicii de jocuri online, servicii de
jocuri de noroc, organizarea de loterii, rezervarea
biletelor și rezervări pentru evenimente de
divertisment, educaționale și sportive, anumite
servicii de scriere, de exemplu, scenariști,
compozitori, academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă, transfer
de know-how (instruire), sevicii de ditare
video pentru evenimente, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
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de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, 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 expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
educaţie religioasă, organizarea şi susţinerea
de seminarii, traducere, scrierea de texte, altele
decât cele publicitare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, servicii furnizate de
persoane, în legătură cu aspectele teoretice şi
practice ale domeniilor complexe de activităţi,
de exemplu, servicii de latoratoare ştiinţifice,
inginerie, programarea computerelor, servicii
de arhitectură sau design interior, servicii
ale inginerilor şi oamenilor de ştiinţă care
efectuează evaluări, estimări, cercetări şi
rapoarte în domeniile ştiinţifice şi tehnologice,
inclusiv consultanţă tehnologică, servicii de
calculator şi tehnologie pentru securizarea
datelor informatice şi a informaţiilor personale
şi financiare, precum şi pentru detectarea
accesului neautorizat la date şi informaţii,
spre exemplu, servicii de protecție anti- virus
pentru computer, servicii de criptate a datelor,
monitorizarea electronică a informațiilor de
identificare personală pentru detectarea furtului
de identitate prin internet, software ca serviciu
(SaaS), platformă ca serviciu (PaaS), servicii
de cercetare ştiinţifică pentru scopuri medicale.
servicii de planificare arhitecturală şi urbană,
anumite servicii de proiectare, de exemplu,
proiectare industrială, proiectare de software și
sisteme de computer, design interior, design
de ambalaje, design de arte grafice, design de
rochii, topografie, servicii de exploatare minieră,
petrolieră şi gaze, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, cercetare
în domeniul fizicii, platforma ca serviciu (PaaS),
dezvoltare de platforme de calculatoare.

şi întreprinderilor, servicii de investigaţii şi
supraveghere referitoare la siguranţa fizică a
persoanelor şi la securitatea bunurilor materiale,
servicii furnizate persoanelor fizice legate
de evenimentele sociale, precum servicii de
escortă, agenţii matrimoniale, servicii funerare,
organizarea reuniunilor politice, mediere,
nvestigaţii privind persoanele dispărute,
investigaţii privind trecutului persoanelor.

───────

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii oferite de avocaţi, asistenţi
juridici şi consilieri juridici personali, persoanelor
fizice, grupurilor de persoane, organizaţiilor


