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Cereri Mărci publicate în 26/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05577 19/08/2021 SIMPLARIS SRL simplera

2 M 2021 05958 19/08/2021 CRYPTO.RO SRL crypto.ro

3 M 2021 06007 19/08/2021 RIF PLANNING 2017 FF Fitclub Factory

4 M 2021 06057 19/08/2021 LICEUL TEORETIC SFINȚII
TREI IERARHI

LICEUL TEORETIC SFINȚII
TREI IERARHI

5 M 2021 06062 19/08/2021 ANGELA-MARIA MURESAN peninsula SWIM. RELAX. PLAY.

6 M 2021 06063 19/08/2021 ANGELA-MARIA MURESAN RAPIDO STREET FOOD &
DELIVERY

7 M 2021 06064 19/08/2021 ANGELA-MARIA MURESAN SIMARED CLUB SPORTIV
NAUTIC

8 M 2021 06065 19/08/2021 INFRARED SECURITY S.R.L. INFRARED SECURITY

9 M 2021 06067 19/08/2021 MIKO MATEI IOAN TRANSILVANIA FASHION
INTERNATIONAL FESTIVAL

10 M 2021 06068 19/08/2021 MATEI IOAN MIKO FESTIVALUL INTERNATIONAL
"TRANSILVANIA FASHION"

11 M 2021 06069 19/08/2021 THEODOR IONASCU ZF

12 M 2021 06070 19/08/2021 STORIS SOFTWARE SRL VOXA

13 M 2021 06071 19/08/2021 SC SOLARIS PLANT SRL SOLARIS

14 M 2021 06072 19/08/2021 ELISA MED SRL ElisaMed Secret of perfection

15 M 2021 06073 19/08/2021 BUSINESS & FINANCE
ASSOCIATES SRL

CAFENEAUA ACTORILOR

16 M 2021 06074 19/08/2021 APARTAMENTE ESTIVAL AMARIS HOTEL
APARTAMENTE

17 M 2021 06075 19/08/2021 S.C. ADIDANA S.R.L boost !

18 M 2021 06076 19/08/2021 SC ADIDANA SRL P phosphocereal

19 M 2021 06077 19/08/2021 SC ADIDANA SRL FERTIKEM FUNDULEA

20 M 2021 06078 19/08/2021 S.C GLOBAL REAL ESTATE
DEVELOPMENT SRL

PITESTI RESIDENCE

21 M 2021 06080 19/08/2021 MANAT MAGNUM SRL CARBONE

22 M 2021 06081 19/08/2021 ALMA KERT S.R.L. Alma Kert GHIVECE ÎNFLORITE

23 M 2021 06082 19/08/2021 SC VYSCOAT FASHION SRL STIRI EST WWW.STIRIEST.RO

24 M 2021 06083 19/08/2021 ALIN-AURAŞ DOCUZ DĂ COOL PIZZA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 06084 19/08/2021 EXTRO PLASTICA SRL EXTRO

26 M 2021 06085 19/08/2021 EXTRO PLASTICASRL EXTRO FLEX

27 M 2021 06086 19/08/2021 POWER DENT SRL IMPLANT STUDIO
STOMATOLOGIE DIGITALA

28 M 2021 06087 19/08/2021 LOGITRADE S.R.L. VERDINI Buretele magic

29 M 2021 06088 19/08/2021 ORGANIZAȚIA PATRONALĂ
A HOTELURILOR ȘI
RESTAURANTELOR DIN
ROMÂNIA - HORA

Conferința națională a industriei
ospitalității - HORA

30 M 2021 06089 19/08/2021 CIPRIAN EMIN MATEIAN CEITREI

31 M 2021 06090 19/08/2021 SUPER ECO-CASA SRL eco ILUMINAT

32 M 2021 06091 19/08/2021 BERE SADU SRL APA CINDREL
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(210) M 2021 05577
(151) 19/08/2021
(732) SIMPLARIS SRL, STRADA

PRINCIPALA NR.129, JUDETUL
GIURGIU, DARASTI-VLASCA,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
simplera

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

7. Mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare.
12. Vehicule și mijloace de transport.
20. Mobilă și mobilier.

───────

(210) M 2021 05958
(151) 19/08/2021
(732) CRYPTO.RO SRL, STR. COZIA

NR. 59, JUDETUL TIMIS,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

crypto.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#11122A), mov (HEX #C890FF)

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

9. Software descărcabil, baze de date
(electronice), baze de date computerizate,
software de calculator descărcabil, software de
calculator descărcabil legat de istoricul financiar,
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea tranzacţiilor financiare, software
descărcabil pentru administrarea de date și
fișiere și pentru baze de date, software
descărcabil pentru mijloace de comunicare
și pentru publicare, aplicații de birou și de
întreprindere, software descărcabil pentru server
web, aplicații software descărcabile pentru web,
software descărcabil pentru procesarea plăților
electronice către și de la alte persoane, software
descărcabil de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software descărcabil

pentru facilitarea tranzacțiilor securizate cu cărți
de credit, aplicații mobile, software descărcabil
și aplicații pentru dispozitive mobile, software
descărcabil de aplicații pentru dispozitive mobile,
aplicații mobile care pot fi descărcate destinate
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,
software descărcabil de comerț electronic și
de plăți electronice, software descărcabil de
comunicare, rețelizare și rețele sociale, software
descărcabil de calculator pentru crearea de
modele financiare, software descărcabil de
gestiune financiară, software descărcabil de
comerț electronic și de plăți electronice, software
descărcabil de calculatoare pentru comerț
electronic, terminale pentru plăți electronice,
software descărcabil pentru plăți electronice,
convertor valutar electronic, carduri codificate
folosite la transferul electronic de fonduri,
carduri codificate utilizate pentru tranzacțiile
financiare efectuate prin transfer electronic,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
aparate de criptare digitale cu autosincronizare,
software descărcabil pentru utilități, securitate
și criptografie, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, software
descărcabil pentru criptografie.
35. Servicii de publicitate marketing și
promovare, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și mijloace
de publicitate, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de consultanță
în afaceri, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață., marketing
financiar, servicii publicitare privind investițiile
financiare, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, furnizare de
servicii de informare și consiliere în domeniul
comerțului electronic, evidență contabilă pentru
transferul electronic de fonduri.
36. Servicii financiare, servicii de plată
electronică, transfer electronic de fonduri,
tranzacţii electronice de debitare, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
prestate prin mijloace electronice, servicii
financiare furnizate prin intermediul internetului,
tranzacții și transferuri financiare, servicii de
plată, furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, servicii de
brokeraj pentru intermedierea finanțării de către
alte instituții financiare, furnizare de servicii
financiare prin intermediul unei rețele globale
de computere sau prin internet, furnizarea de
servicii financiare prin telefon și prin intermediul
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unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, servicii de afaceri monetare, procesarea
plăților, procesare de plăți electronice, servicii
de administrare a plăților, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară, servicii
de brokeraj, servicii de depozitare de bani,
servicii financiare în legătură cu monede
digitale, servicii de baze de date financiare,
furnizare de informații financiare prin intermediul
unui site., analiză financiară, analiză financiară
computerizată, analiză și consultanță financiară,
servicii de analiză financiară privind investițiile,
servicii de analiză și cercetare financiară,
analiză financiară a investițiilor și cercetare
bursieră, investiții financiare, servicii de investiții
financiare, brokeraj de investiții financiare,
servicii financiare privind investițiile, servicii de
consiliere privind investițiile financiare, investiții
financiare în domeniul titlurilor de valoare,
servicii de consiliere în domeniul investițiilor
financiare, subscrieri financiare și emisiuni
de titluri de valoare (banking de investiții),
studii financiare, cercetare financiară, cercetare
financiară în domeniul managementul riscului,
servicii de plată prin comerț electronic, emitere
de carduri pentru plăți electronice în legătură
cu programe de bonusuri și recompense,
procesarea plăților pentru achiziționarea de
produse și servicii printr-o rețea de comunicații
electronice, procesarea plăților cu cecuri
electronice, procesarea plăților electronice
efectuate cu carduri preplătite, plasări private și
servicii de investiții de capital de risc, transfer
electronic de monede virtuale, transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicațiilor,
servicii bancare privind transferul electronic de
fonduri, servicii de inițiere de transfer electronic
de acțiuni, transfer de fonduri prin rețele
electronice de comunicații, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, transfer
de fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, emitere de bonuri
valorice, furnizare de informații privind emiterea
de bonuri valorice, emitere și preschimbare de
bonuri valorice, emitere de bonuri valorice ca și
recompensă pentru fidelitatea clienților, emitere
de bonuri valorice ca parte a unui program pentru
clienții membri, emitere de bonuri valorice sub
formă de cupoane-cadou, servicii de tranzacții
financiare online, achiziție și transfer de creanțe
monetare, furnizare de informații financiare prin
intermediul unui site, bursă (cotații de -), cotații
de bursă, acordare de cotații de bursă, servicii
valutare virtuale, servicii valutare, servicii de
baze de date financiare referitoare la schimburile
valutare, comerț și schimb valutar, schimb
valutar, schimb valutar virtual, servicii de schimb

valutar, schimb valutar și transfer monetar,
previzionarea cursurilor de schimb valutar, cotații
ale cursului de schimb valutar, schimb valutar
online în timp real, furnizare de informații
privind rata de schimb valutar, servicii financiare
computerizate privind tranzacțiile de schimb
valutar, furnizare de protecție financiară contra
riscurilor de schimb valutar, informații financiare
cu privire la cursurile de schimb valutar, furnizare
de informații referitoare la tranzacții de schimb
valutar, colectarea de fonduri și sponsorizare,
sponsorizare și protecție financiară, strângere
de fonduri și sponsorizare financiară, servicii
de finanțare pentru sponsorizarea afacerilor,
servicii de tranzacționare de mărfuri și titluri
de valoare, titluri de valoare financiare,
gestiunea titlurilor de valoare, subscrierea
titlurilor de valoare, tranzacții cu titluri de valoare,
înregistrarea de titluri de valoare, compararea
performanței titlurilor de valoare, servicii
financiare privind titlurile de valoare, întocmirea
analizelor financiare privind titlurile de valoare,
servicii financiare privind titlurile de valoare
internaționale, servicii de informare referitoare
la titluri de valoare, servicii de consiliere
privind titlurile de valoare internaționale, servicii
computerizate de brokeraj de titluri de valoare,
servicii de consiliere financiară privind titlurile
de valoare, servicii de informații despre piața
financiară.
42. Servicii pentru securitatea datelor,
închirierea hardware-ului și facilităților pentru
calculator, consultanță it, servicii de consiliere
și asigurare de informații, securitate, protecție și
reconstituire it, servicii de duplicare și conversie
a datelor, criptografierea datelor și servicii de
codificare, dezvoltare software, programare și
implementare, dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, gestionarea
motoarelor de căutare, servicii de creare de
motoare de căutare, furnizare de motoare de
căutare pe internet cu opțiuni de căutare
specifice, furnizare de motoare de căutare în
internet, proiectare de site-uri web, întreținere de
site-uri web, design de site-uri web, găzduirea
site-urilor de internet (site-uri web), găzduirea
unui site web online pentru crearea și găzduirea
de micro site-uri web pentru afaceri, programare
de software pentru dezvoltare de site-uri web,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, consultanță privind crearea
și proiectarea de site-uri web pentru comerț
electronic., asigurarea utilizării temporare de
software nedescărcabil pentru analiza datelor
financiare și pentru întocmirea de rapoarte,
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programare de software pentru platforme de
comerț electronic, găzduire de platforme de
comerț electronic pe internet, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,
întreținere de software utilizat în domeniul
comerțului electronic.

───────

(210) M 2021 06007
(151) 19/08/2021
(732) RIF PLANNING 2017, BD. PIPERA

NR. 198/4, MANSARDA, BL.
L3B1, SC. 3, AP. 24, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

FF Fitclub Factory

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.11; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu: batoane de cereale, batoane
de cereale și batoane energizante, batoane
de ciocolată, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de grâu, batoane de
cereale bogate în protein, batoane alimentare
pe bază de cereal, batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, gustări pe
bază de cereale, gustări pe bază de orez,
produse din cereale sub formă de batoane,
ape cu aromă de fructe, ape minerale (băuturi),
ape minerale și gazoase, apă (băuturi), apă
cu arome, apă de izvor, apă de masa, apă

de nucă de cocos ca băutură, apă gazoasă
(carbonatată), apă plată, apă potabilă cu
vitamine, apă îmbogățită cu minerale (băuturi),
apă îmbogățită nutritiv, apă îmbuteliată, sucuri,
sucuri de fructe organice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, băuturi pe bază de
sucuri de legume verzi, băuturi energizante,
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical),
marketing promotional, împărţire de eşantioane
de produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, pregătire de publicații publicitare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, producție și distribuție
de reclame la radio și la televiziune,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicitate, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate online, publicitate în
reviste, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.
41. Activități sportive și de recreere,
administrare de centre de fitness,
activități sportive, antrenament (instruire),
antrenament pentru fortificare și îmbunătățire
a condiției fizice, antrenamente pentru
sănătate și de fitness, antrenamente sportive,
asistență profesională individualizată (coaching),
concursuri de aerobic, consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice, consultanță în materie de fitness,
coordonare de evenimente sportive, coordonare
de cursuri de întreținere a condiției fizice,
coordonarea antrenamentelor de fitness, cursuri
de exerciții fizice, cursuri de exerciții în grup,
cursuri de gimnastică aerobică, cursuri de
instruire privind menținerea formei fizice, cursuri
de pregătire în activități sportive, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
exploatarea instalațiilor sportive, exploatare
de locații sportive, furnizare de informații
despre exerciții fizice pe un site web online,
furnizare de servicii de săli și cluburi de
sport, furnizarea de echipamente și de cursuri
de pregătire în domeniul exercițiilor fizice,
furnizarea de instalații pentru fitness și exerciții
fizice, instruire pentru menținerea condiției
fizice, instruire în domeniul antrenamentelor,
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instruire în pilates, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare de
evenimente sportive în cadrul comunităților,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizarea de competiții
sportive, pregătire în domeniul fitnessului,
pregătire sportivă, pregătire în ridicarea
greutăților, punerea la dispoziție de instalații
pentru menținerea condiției fizice, rezervare
de instalații pentru activități fizice, servicii
ale unui antrenor personal, servicii ale unui
antrenor personal (fitness), servicii ale cluburilor
de sănătate (sănătate și fitness), servicii ale
cluburilor de fitness, servicii de antrenamente
fizice, servicii de antrenament pentru activități
sportive, servicii de educație sportivă, servicii de
evaluare a condiției fizice pentru antrenament,
servicii de formare în domeniul fitnessului,
servicii de furnizare de informații privind rezultate
sportive, servicii de informare în domeniul
sportului, servicii de instruire pentru menținerea
formei fizice, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), servicii de
săli de sport în materie de antrenamentul cu
greutăți, servicii oferite de centrele de fitness,
servicii pentru furnizarea echipamentelor pentru
exerciții fizice, servicii furnizate de către cluburile
de fitness.
44. Consultanță în nutriție, consiliere legată de
nutriție, consultanță legată de nutriție, servicii
de consultanță legate de nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, furnizare de
informații referitoare la nutriție, consiliere cu
privire la diete și nutriție, consultanță în domeniul
nutriției și al dietelor, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutriție, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției.

───────

(210) M 2021 06057
(151) 19/08/2021
(732) LICEUL TEORETIC SFINȚII TREI

IERARHI, STR. VIRGILIU NR.
40, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

LICEUL TEORETIC
SFINȚII TREI IERARHI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.03

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
albastru închis

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

41. Administrare (organizare) de competiții,
administrare (organizare) de concursuri,
coordonare de expoziții cu scop educativ,
desfășurare de expoziții în scop de divertisment,
organizare de cicluri de conferințe, organizare de
competiții educative, organizare de conferințe,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
organizare de convenții cu scopuri educative,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de reuniuni și conferințe, organizare de
seminarii, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare de seminarii educative,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
de seminarii și congrese, organizare și
conducere de conferințe educative, organizare
și coordonare de competiții, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
organizare și coordonare de prelegeri,
organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane, organizarea de
competiții, organizarea de competiții în scopuri
culturale, organizarea de concursuri cu întrebări
și răspunsuri, organizarea de conferințe
educaționale anuale, organizarea și conducerea
de conferințe și seminarii, organizarea și
conducerea de seminarii, planificare de prelegeri
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(210) M 2021 06062
(151) 19/08/2021
(732) ANGELA-MARIA MURESAN,

BLD. REPUBLICII NR. 17, AP. 67,
JUDETUL MARAMURES, BAIA-
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

peninsula SWIM.
RELAX. PLAY.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
39. Închiriere de automobile-caravană.
41. Servicii oferite de parcuri naturale (în scopuri
de recreere), servicii de agrement, servicii oferite
de cluburi de agrement cu instalații sportive,
servicii oferite de cluburi de plajă și piscină,
servicii oferite de tabere de recreere, organizare
de evenimente de recreere.
43. Cazare temporară oferită de ferme de
agreement, furnizare de terenuri special
amenajate pentru staționarea caravanelor
(cazare temporară), furnizare de instalații pentru
parcarea rulotelor (cazare temporară).

───────

în scopuri educaționale, planificare de seminare
în scopuri educaționale, academii (educație),
administrarea serviciilor educaționale, ateliere
de formare, ateliere organizate în scopuri
educative, cercetare în domeniul educației,
consultanță legată de formarea în materie
de competențe profesionale, consultanță
profesională referitoare la educație, consultanță
în domeniul formării și perfecționării, coordonare
de cursuri, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel de învățământ primar, coordonare de
cursuri, seminarii și ateliere de lucru, educație,
educație religioasă, educație vocațională pentru
tineri, elaborarea de materiale didactice
distribuite la cursurile profesionale, elaborarea
de materiale didactice distribuite la prelegerile
profesionale, elaborare de manuale educative,
elaborare de materiale educative, furnizare de
centre de pregătire, furnizare de centre de
pregătire pentru tineri, furnizare de cursuri
educaționale, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de informații în
materie de educație, furnizarea educației,
furnizarea de tutoriale online, furnizarea de
servicii specifice instituțiilor de învățământ,
furnizarea de instruire online, servicii de
învățământ liceal (educaţie), organizare de
activități didactice, organizare de ateliere și
seminare, organizare de cursuri, organizare de
cursuri de formare, organizare de cursuri de
instruire, organizare de cursuri de pregătire
în institute de învățământ, organizare de
evenimente educative, organizare de examene
pedagogice, organizare de festivaluri în scop
educativ, organizare de expoziții în scop
educativ, organizare de expoziții în scop
de instruire, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizare de sesiuni de
formare, organizare și coordonare de cursuri,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, organizarea de programe
didactice, predare în licee (educaţie),
organizarea de seminarii educative, organizarea
de seminare, realizare și coordonare de cursuri
de formare, servicii de consultanță în domeniul
educației, servicii de consultanță privind
subiecte academice, servicii de examinare
academică, servicii de evaluare didactică,
servicii de educație și pregătire profesională,
teste educative (instruire), susținere de prelegeri
pe teme educaționale, stabilirea de standarde
educaționale, servicii școlare, stabilirea de
standarde de pregătire profesională, servicii de
învățământ liceal, servicii educative în materie de
dezvoltare religioasă.
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(210) M 2021 06063
(151) 19/08/2021
(732) ANGELA-MARIA MURESAN,

BLD. REPUBLICII NR. 17 AP. 67,
JUDETUL MARAMURES, BAIA-
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

RAPIDO STREET
FOOD & DELIVERY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 21.03.25

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

clase:
35. Servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, consiliere de afaceri privind
francizarea de restaurante, asistență pentru
administrarea afacerilor în domeniul exploatării
restaurantelor, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante, servicii
de comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare
la domiciliu, marketing pentru evenimente,
promovare de evenimente speciale, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației.
39. Servicii de livrare a alimentelor, depozitare
de alimente.
41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, consultanță privind
organizarea de competiții culinare, servicii de
educație referitoare la arta culinară, furnizare
de instalații de joacă pentru copii, furnizare de
servicii educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, furnizare de spații de
recreere, sub formă de terenuri de joacă pentru
copii.

43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante fast-food, servicii
de informare privind restaurantele, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
consiliere în domeniul culinar, furnizare de
informații din domeniul culinar printr-un site
web, servicii contractuale de alimentație, servicii
de servire de mâncare destinată consumului
imediat, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi).

───────

(210) M 2021 06064
(151) 19/08/2021
(732) ANGELA-MARIA MURESAN,

BLD. REPUBLICII NR. 17 AP. 67,
JUDETUL MARAMURES, BAIA-
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

SIMARED CLUB
SPORTIV NAUTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
35. Management de afaceri cu privire la
cluburi sportive, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/08/2021

și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu activități
sportive, publicitate, inclusiv promovare de
produse și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști.
41. Servicii furnizate de cluburi sportive,
servicii oferite de cluburi de agrement cu
instalații sportive, management de evenimente
pentru cluburi sportive, servicii de divertisment
furnizate la cluburi sportive private (country
club), punere la dispoziție de instalații
pentru cluburi sportive, coaching sportiv
(instruire), servicii de antrenament sportiv,
servicii sportive, educație sportivă, organizarea
turneelor sportive, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul divertismentului
sportiv, activități sportive și culturale, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, servicii sportive
și de fitness, organizare de turnee sportive,
organizare și coordonare de competiții sportive,
coordonare de evenimente sportive electronice
în direct, servicii de furnizare de informații privind
rezultate sportive, pregătire sportivă, furnizarea
instalațiilor sportive, organizarea de competiții
sportive, organizarea de evenimente sportive,
organizarea de cursuri de pregătire în activități
sportive, servicii de antrenament pentru activități
sportive, furnizarea de informații cu privire
la educația sportivă, închiriere de echipament
și instalații sportive, închiriere de echipament
sportiv sau pentru exerciții fizice.
44. Servicii de medicină sportivă, furnizare de
servicii de asistență medicală la evenimente
sportive, control antidopaj al sportivilor
participanți la competiții pentru detectarea de
substanțe dopante ilegale sau interzise.

───────

(210) M 2021 06065
(151) 19/08/2021
(732) INFRARED SECURITY S.R.L.,

STRADA JEAN BART NR.
18A, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

INFRARED SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

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

clase:
37. Instalarea sistemelor de securitate.
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pentru infrastructuri,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii personale şi sociale, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor, servicii de protecţie
şi securitate, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, agenţii de
detectivi, monitorizare obiective (pază), escortă,
pază de zi şi nocturnă, cercetare privind
persoane dispărute, pază contra incendiilor.,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de securitate fizică, consultanță în materie
de securitate, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
persoanelor, servicii de securitate pentru
evenimente publice, servicii prestate de gardă
de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, evaluare a riscurilor în
materie de securitate, închiriere de aparate
de supraveghere de securitate, servicii de
securitate pentru protecția fizică a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale, servicii prestate de un
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agent de securitate pentru clădiri, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, servicii
juridice, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2021 06067
(151) 19/08/2021
(732) MIKO MATEI IOAN, STR.

CONSTANŢA NR. 14, AP. 7-8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400158,
CLUJ, ROMANIA

(540)
TRANSILVANIA FASHION

INTERNATIONAL FESTIVAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 06068
(151) 19/08/2021
(732) MATEI IOAN MIKO, STR.

CONSTANTA NR.14, AP.7-8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400158, CLUJ, ROMANIA

(540)
FESTIVALUL INTERNATIONAL

"TRANSILVANIA FASHION"
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 06069
(151) 19/08/2021
(732) THEODOR IONASCU, STR. M4

NR.2, JUDETUL CONSTANTA,
NAVODARI, 905700, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
ZF

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

35. Servicii de agenție de import cu jucării,
servicii de agenție de import cu jucarii electrice
si electronice inovative cu telecomanda si control
prin infrarosu, servicii de comerț online cu jucarii,
servicii de comert en detail cu jucarii, servicii de
comerț en gros cu jucarii.

───────

(210) M 2021 06070
(151) 19/08/2021
(732) STORIS SOFTWARE SRL,

STRADA MOECIU NR. 7A,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
VOXA

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 06071
(151) 19/08/2021
(732) SC SOLARIS PLANT SRL, STR.

VALEA CASCADELOR NR.
21, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

SOLARIS

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 26.01.03

(591) Culori revendicate:galben, alb

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

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice, loţiuni
pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor,
săpun de migdale, săpunuri antiperspirante,
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic,
aromatizanți (uleiuri esențiale), arome pentru
prăjituri (uleiuri esențiale), balsamuri, altele
decât cele de uz medicinal, preparate cosmetice
pentru baie (nu de uz medical), săruri pentru
baie, altele decât cele pentru uz medical,
preparate pentru înălbire (decoloranți) de
uz casnic, săruri pentru înălbire, preparate
de împrospătare a respirației pentru igiena
personală, benzi de albire a dinților, sprayuri
pentru împrospătarea respirației, preparate pe
bază de colagen de uz cosmetic, creme
cosmetice, coloranți cosmetici, bețișoare de
bumbac pentru uz cosmetic, vată de uz
cosmetic, apă micelară, servețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, servețele impregnate cu
preparate pentru demachiere, extracte din plante
de uz cosmetic, apă de lavandă, apă parfumată,
apă de toaletă, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, uleiuri volatile
odorizante de uz cosmetic, uleiuri volatile
esenţiale de uz cosmetic, terpene (uleiuri
esențiale), uleiuri pentru toaleta personală, ulei
de lavandă , ulei de migdale, ulei de trandafiri,
esență de mentă (ulei esențial), mentă pentru
parfumerie, ape de gură, nu pentru uz medical,
mosc (parfumerie), preparate pentru îngrijirea
unghiilor,
produse de parfumerie, parfumuri, preparate
fitocosmetice, unguente de uz cosmetic, lemn
parfumat, preparate pentru parfumarea camerei,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
de protecție solară.
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide, produse secundare rezultate din
tratarea boabelor de cereale de uz medical,
seminţe de uz farmaceutic, uleiuri de uz medical,
ceaiuri de uz medical, ceaiuri din plante pentru
uz medicinal, preparate din plante de uz medical,
compoziţii din plante medicinale de uz medical,
extracte din plante medicinale, folosite în scop
medical, extracte din plante şi din ierburi de
uz medical, aditivi nutritivi de uz medical,
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alimente dietetice de uz medical, antiseptice,
băi medicinale, balsamuri de uz medical,
băuturi dietetice de uz medical, beţişoare
fumigante (pentru uz farmaceutic), bomboane
de uz farmaceutic, calmante, cărbune de lemn
de uz farmaceutic, cataplasme, decocturi de
uz farmaceutic, depurative, digestive de uz
farmaceutic, făină de uz farmaceutic, febrifuge,
grăsimi de uz medical, gumă de mestecat
de uz medical, infuzii, laxative, loţiuni de uz
farmaceutic, medicamente balsamice, nămoluri
balsamice (pentru uz medical), nămoluri
medicinale, pâine pentru diabetici, pomezi de
uz medical, poţiuni medicinale, preparate de uz
medical pentru inhibarea apetitului, purgative,
rădăcini medicinale, remedii de uz dentar,
remedii pentru medicină umană, săruri de
uz medical, săruri de uz medical pentru
baie, scoarţă de copac de uz farmaceutic,
sedative, siropuri de uz farmaceutic, suplimente
alimentare minerale, supozitoare, tincturi de uz
medical, tizane (ceai de uz medical), unguente
de uz farmaceutic, zahăr de uz medical,
suplimente alimentare pe baza de polen de
uz medical, suplimente alimentare pe bază de
propolis (de uz medical), propolis pentru uz
farmaceutic, suplimente alimentare pe bază de
lăptişor de matcă, lăptişor de matcă pentru
uz farmaceutic, tonice (medicamente), elixiruri
(preparate farmaceutice).
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
seminţe şi fructe oleaginoase preparate pentru
consum uman, fructe, legume, plante aromatice
în formă conservată, uscată, fiartă, congelată
sau preparată, inclusiv seminţe de chia, tarate de
psyllium, seminţe decorticate de canepă, uleiuri
comestibile de măsline, uleiuri comestibile de
floarea soarelui, ulei din seminţe de canepa
pentru uz culinar, ulei de in, instant pentru băuturi
din cereale cuprinse în această clasă, batoane
alimentare pe bază de nuci, batoane pe bază
de fructe şi fructe nucifere, batoane nutritive pe
bază de soia, gustări pe bază de cartofi, gustări
pe bază de tofu, gustări pe bază de alune, gustări
pe baza de legume, gustări pe bază de lapte,
gustări pe bază de brânză, fructe uscate, fructe
uscate măcinate, amestecuri de fructe uscate.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă,
fulgi de cereale, cereale preparate pentru uz

uman, cicoare, orz decojit, orz măcinat, băuturi
pe bază de ceai, băuturi pe bază de cicoare,
batoane de cereale bogate în proteine, batoane
de cereale şi batoane energizante, produse
din cereale sub formă de batoane, gustări pe
bază de grâu, gustări pe bază de cereale,
gustări pe bază de orez, produse de patiserie,
prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele), biscuiţi,
biscuiţi sandvici, biscuiţi cu fructe, sărăţele,
grisine, vafe, gofre, cereale, cereale procesate,
pudră de cereale, ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, făină de cereale,
mixuri de cereale măcinate, seminţe de cereale
procesate, alimente pe bază de cereale pentru
consum uman, amestecuri alimentare constând
în fulgi de cereale şi fructe uscate, măcinişuri din
cereale integrale, terci instant, terci de ovăz, terci
de dovleac (hobak-juk), terci alimentar pe bază
de lapte, pufuleți, cereale pentru micul dejun,
terci şi griş, terciuri de ovăz preparat pentru
consum uman, plante aromatice (prelucrate),
infuzii de plante, plante aromatice pentru uz
culinar, seminţe de cânepă pentru consum
uman, condimente şi amestecuri de condimente,
inclusiv conţinând seminţe de chia, tarate de
psyllium, seminţe decorticate de cânepă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, brute si neprocesate, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, alimente pentru animale, malţ,
cereale brute (neprelucrate), resturi de la
prelucrarea cerealelor pentru hrana animalelor,
tărâţe de cereale, seminţe crude, germeni de
cereale, plante leguminoase proaspete, plante
proaspete, plante naturale vii, plante uscate,
seminţe de chia şi seminţe decorticate de
cânepă neprocesate, tărâţe şi tărâţe de psyllium.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri non-alcoolice şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, sucuri din legume sau
fructe, băutură răcoritoare preparată din sirop
de orz (orjad), instant centru băuturi din cereale
(produse pentru prepararea băuturilor) cuprinse
în această clasă, apă cu arome, băutură
răcoritoare din ghimbir, băuturi cu proteine,
băuturi izotonice, băuturi energizante, băuturi
din legume, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
băuturi nealcoolice din fructe uscate, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi pe bază
de orez, nefiind înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de ovăz (nefiind înlocuitori de lapte),
băuturi răcoritoare cu aromă de cafea, cidru
fără alcool, cocteiluri fără alcool, efervescente
(prafuri pentru prepararea băuturilor), esențe
pentru prepararea de băuturi nealcoolice, nu sub
formă de uleiuri esențiale, limonade, nectaruri de
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fructe, nealcoolice, siropuri de fructe, smoothies,
sorbeturi (băuturi).
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
producţie proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o
reţea computerizată, servicii de agentii de
import-export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, servicii
promoţionale comerciale, prezentare de produse
în scopuri promoţionale, servicii de fidelizare de
clienţi în scopuri comerciale, promoţionale şi/
sau publicitare, promovarea vânzării de bunuri
şi servicii pentru terţi prin distribuirea de
materiale tipărite şi organizarea de concursuri
promoţionale

───────

(210) M 2021 06072
(151) 19/08/2021
(732) ELISA MED SRL, STR. DR. AUREL

LAZĂR NR.6, JUDETUL ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(540)

ElisaMed Secret of perfection

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.05.21

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
oferite de centre de sănătate, servicii oferite
de spitale, sanatorii, servicii de terapie fizică,
servicii de îngrijire medicală, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, prestate de un laborator medical,
servicii de analize medicale pentru tratarea
persoanelor, consultanţă şi servicii de informaţii
referitoare la produse farmaceutice, servicii de
igienă şi frumuseţe pentru oameni.

───────

(210) M 2021 06073
(151) 19/08/2021
(732) BUSINESS & FINANCE

ASSOCIATES SRL, ALEEA SINAIA
NR.2, BL.81, SC.2 , ET:7, AP.65
CAM.1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

CAFENEAUA ACTORILOR

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 21.01.25

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

clase:
30. Deserturi preparate (produse de cofetarie),
produse de patiserie.
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare, servicii de publicitate pentru
promovarea bauturilor, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
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promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, regruparea în avantajul
terților a băuturilor alcoolice spirtoase, berii
si produselor de bere, bauturilor nealcoolice,
pizzei, a produselor de patiserie, a deserturilor
preparate a produselor de cofetarie,exceptand
transportul lor, pentru a permite clientilor sa le
vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
43. Servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii contractuale de alimentatie,
servicii oferite de baruri, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de local
public, asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2021 06074
(151) 19/08/2021
(732) APARTAMENTE ESTIVAL, STR.

GRIGORE MOISIL NR. 20, CAM.
2, JUD. CONSTANŢA, SAT LAZU,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
AMARIS HOTEL
APARTAMENTE

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

43. Cazare temporară, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii de cazare pentru
vacanțe, rezervare de locuri de cazare pentru
vacanțe, furnizare de cazare temporară în
apartamente de vacanță, furnizare de informații

pe internet despre cazarea temporară, servicii de
unitati de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor.

───────

(210) M 2021 06075
(151) 19/08/2021
(732) S.C. ADIDANA S.R.L, STR.

ARMAND CĂLINESCU NR. 2,
ET. 1, BIROUL 6, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, 110047, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

boost !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 26.01.03; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
298C), roşu (Pantone 1655C, 2028C),
galben (Pantone 803C), mov (Pantone
2090C, 2736C), verde 3242C)

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

4. Uleiuri industriale , lubrifianți, combustibili
pentru motoare, carburanți.
35. Publicitate sub toate formele, cum ar fi:
scrisă, online, radio si TV, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de agenţii de import-export.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, toate acestea în legătură cu produsele
din clasa 4.

───────
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(210) M 2021 06076
(151) 19/08/2021
(732) SC ADIDANA SRL, STR. ARMAND

CĂLINESCU NR.2, ET.1, BIROUL
NR.6, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110047, ARGEȘ, 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)

P phosphocereal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.11.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
P144C), verde (Pantone 362C),
albastru (Pantone P2756C), alb

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe, precum și în agricultură, horticultură
și silvicultură, îngrăşăminte chimice solide,
îngrăşăminte chimice lichide, aditivi chimici
pentru carburanţi.
35. Publicitate sub toate formele, cum ar fi:
scrisa, online, radio si TV, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de agenţii de import-export.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, toate acestea în legătură cu produsele
din clasa 1.

───────

(210) M 2021 06077
(151) 19/08/2021
(732) SC ADIDANA SRL, STR. ARMAND

CĂLINESCU NR.2, ET.1, BIROUL
NR.6, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110047, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)
FERTIKEM FUNDULEA

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe, precum și în agricultură, horticultură
și silvicultură, îngrăşăminte chimice solide,
îngrăşăminte chimice lichide, aditivi chimici
pentru carburanţi.
35. Publicitate sub toate formele, cum ar fi:
scrisa, online, radio si TV, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de agenţii de import-export.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, toate acestea în legătură cu produsele
din clasa 1.

───────
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(210) M 2021 06078
(151) 19/08/2021
(732) S.C GLOBAL REAL ESTATE

DEVELOPMENT SRL, STR.
ARMAND CĂLINESCU NR.2, ET.1,
BIROUL 3, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, 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)

PITESTI RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 26.11.08;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
black 6C, Pantone neutral blackC),
albastru (Pantone 279C)

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

35. Publicitate sub toate formele, cum ar fi:
scrisă, online, radio si TV, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de agenţii de import-export.
36. Afaceri imobiliare, servicii de agenție
imobiliară, evaluări imobiliare, management
imobiliar, închirierea bunurilor imobiliare,
închirierea apartamentelor, colectarea chiriilor.
37. Servicii de construcții civile şi industriale,
servicii de instalații și reparații, staţii de distribuție
carburanți pentru vehicule, realimentare şi
întreținere.

───────

(210) M 2021 06080
(151) 19/08/2021
(732) MANAT MAGNUM SRL, STRADA

EROU IANCU NICOLAE, NR.
52-54,, VILA A5, COMPLEX CLIMA,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)
CARBONE

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2021 06081
(151) 19/08/2021
(732) ALMA KERT S.R.L., COMUNA

BORŞ, NR. 322A, JUDETUL
BIHOR, SAT SÂNTION, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

Alma Kert GHIVECE
ÎNFLORITE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 05.05.20

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

clase:
31. Flori naturale, arbuști ornamentali naturali,
gazon natural, ghirlande de flori naturale, plante
agățătoare, plante cu flori, plante cu frunze,
plante de apartament, plante de pepinieră, plante
naturale, plante naturale cu microorganisme
simbiotice, plante naturale utilizate ca decoruri
pentru acvarii, plante naturale vii, plante
pentru iazuri (vii), plante proaspete, plante
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uscate pentru decorare, plante verzi naturale
de uz decorativ, plante în ghiveci, plante
și flori naturale, semințe, bulbi și răsaduri
pentru reproducerea plantelor, coroane de flori
proaspăt tăiate, ferigi, coronițe din ierburi
uscate de uz decorativ, plante aromatice uscate
de uz decorativ, plante comestibile naturale
(neprelucrate), plante fructifere vii, reziduri de
plante (materiale brute), composturi horticole,
produse horticole brute și neprocesate.

───────

(210) M 2021 06082
(151) 19/08/2021
(732) SC VYSCOAT FASHION SRL,

STR ZIMBRU, BL 326, SC A, ET 4,
AP 2, JUDETUL VASLUI, VASLUI,
730189, VASLUI, ROMANIA

(540)

STIRI EST WWW.STIRIEST.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

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

───────

(210) M 2021 06083
(151) 19/08/2021
(732) ALIN-AURAŞ DOCUZ, SAT

MARACINENI, STRADA
PRINCIPALA, NR 44, JUDETUL
BUZAU, COMUNA MARACINENI,
BUZĂU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STRADA 11 IUNIE NR.51, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DĂ COOL PIZZA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.03

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

39. Servicii de livrare de pizza, servicii de livrare,
servicii de livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum.
43. Servicii oferite de pizzerii, servicii de pizzerie
cu servire la pachet, servicii de alimentație
publică, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, pregătirea și furnizarea de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
restaurante cu autoservire, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
oferite de snack-baruri, servicii de restaurante
fast-food.

───────
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(210) M 2021 06084
(151) 19/08/2021
(732) EXTRO PLASTICA SRL, STR. ADY

ENDRE NR. 40, BL B, AP. 13, JUD.
SATU MARE, MUNICIPIUL SATU-
MARE, SATU MARE, ROMANIA

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

(540)
EXTRO

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

9. Tuburi de protecție pentru cabluri electrice,
instalații de cabluri electrice, cablu izolat pentru
instalații electrice.
17. Tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, nemetalice, tub pvc flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din pvc, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și
țevi din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc,
cuplaje din cauciuc pentru tuburi, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, căptușeli de
cauciuc pentru tuburi, produse din materiale
plastice semifinite, pentru etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, produse din
materiale plastice semiprelucrate, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tuburi de protecție pentru cabluri electrice,
instalații de cabluri electrice, cablu izolat pentru
instalații electrice, tuburi flexibile pentru izolare,
tuburi flexibile care conțin fibre de carbon,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea (inclusiv supape nemetalice),

tub PVC flexibil, tub copex, tuburi flexibile
din PVC, tuburi din mase plastice utilizate
ca protectii pentru cabluri electrice si cabluri
de date, tuburi corugate din mase plastice,
tub riflat tip copex, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale plastice sub formă de tuburi flexibile,
plastic extrudat în formă de tuburi utilizate în
procesele de fabricație, rășini artificiale sub
formă de tuburi destinate utilizării în producție
(produse semifinite), materiale plastice extrudate
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție, cuplaje (nemetalice) pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi din
cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc siliconic
termocontractabili, căptușeli de cauciuc pentru
tuburi, produse din materiale plastice semifinite,
pentru etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, produse din materiale plastice
semiprelucrate, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, instalații de cabluri
electrice, cablu izolat pentru instalații electrice,
tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi
și țevi din cauciuc, tuburi de furtun din
cauciuc, cuplaje din cauciuc pentru tuburi,
tuburi din cauciuc siliconic termocontractabili,
căptușeli de cauciuc pentru tuburi, produse din
materiale plastice semifinite, pentru etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, produse
din materiale plastice semiprelucrate, etanşare
şi izolare, conducte flexibile nemetalice,
publicitate, inclusiv publicitatea online pentru
tuburi de protecție pentru cabluri electrice,
instalații de cabluri electrice, cablu izolat pentru
instalații electrice, tuburi flexibile pentru izolare,
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tuburi flexibile care conțin fibre de carbon,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea (inclusiv supape nemetalice),
tub PVC flexibil, tub copex, tuburi flexibile
din PVC, tuburi din mase plastice utilizate
ca protectii pentru cabluri electrice si cabluri
de date, tuburi corugate din mase plastice,
tub riflat tip copex, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale plastice sub formă de tuburi flexibile,
plastic extrudat în formă de tuburi utilizate în
procesele de fabricație, rășini artificiale sub
formă de tuburi destinate utilizării în producție
(produse semifinite), materiale plastice extrudate
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție, cuplaje (nemetalice) pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi din
cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc siliconic
termocontractabili, căptușeli de cauciuc pentru
tuburi, produse din materiale plastice semifinite,
pentru etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, produse din materiale plastice
semiprelucrate, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor magazinelor de comert
cu amanuntul in legatura cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, instalații de cabluri
electrice, cablu izolat pentru instalații electrice,
tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și
țevi din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc,
cuplaje din cauciuc pentru tuburi, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, căptușeli de
cauciuc pentru tuburi, produse din materiale
plastice semifinite, pentru etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, produse din
materiale plastice semiprelucrate, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, servicii

de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate şi
promovare in legatura cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, instalații de cabluri
electrice, cablu izolat pentru instalații electrice,
tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi
din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje
din cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc
siliconic termocontractabili, căptușeli de cauciuc
pentru tuburi, produse din materiale plastice
semifinite, pentru etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, produse din materiale
plastice semiprelucrate, etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achizitioneze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amanuntul si/sau
cu ridicata de tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, instalații de cabluri electrice, cablu
izolat pentru instalații electrice, tuburi flexibile
pentru izolare, tuburi flexibile care conțin fibre de
carbon, țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea (inclusiv supape nemetalice),
tub PVC flexibil, tub copex, tuburi flexibile
din PVC, tuburi din mase plastice utilizate
ca protectii pentru cabluri electrice si cabluri
de date, tuburi corugate din mase plastice,
tub riflat tip copex, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale plastice sub formă de tuburi flexibile,
plastic extrudat în formă de tuburi utilizate în
procesele de fabricație, rășini artificiale sub



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/08/2021

formă de tuburi destinate utilizării în producție
(produse semifinite), materiale plastice extrudate
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție, cuplaje (nemetalice) pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi din
cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc siliconic
termocontractabili, căptușeli de cauciuc pentru
tuburi, produse din materiale plastice semifinite,
pentru etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, produse din materiale plastice
semiprelucrate, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
de tuburi de protecție pentru cabluri electrice,
instalații de cabluri electrice, cablu izolat pentru
instalații electrice, tuburi flexibile pentru izolare,
tuburi flexibile care conțin fibre de carbon,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea (inclusiv supape nemetalice),
tub PVC flexibil, tub copex, tuburi flexibile
din PVC, tuburi din mase plastice utilizate
ca protectii pentru cabluri electrice si cabluri
de date, tuburi corugate din mase plastice,
tub riflat tip copex, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale plastice sub formă de tuburi flexibile,
plastic extrudat în formă de tuburi utilizate în
procesele de fabricație, rășini artificiale sub
formă de tuburi destinate utilizării în producție
(produse semifinite), materiale plastice extrudate
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție, cuplaje (nemetalice) pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi din
cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc siliconic
termocontractabili, căptușeli de cauciuc pentru
tuburi, produse din materiale plastice semifinite,
pentru etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, produse din materiale plastice
semiprelucrate, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic de tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, instalații de cabluri electrice, cablu
izolat pentru instalații electrice, tuburi flexibile
pentru izolare, tuburi flexibile care conțin fibre de
carbon, țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea (inclusiv supape nemetalice),
tub PVC flexibil, tub copex, tuburi flexibile
din PVC, tuburi din mase plastice utilizate
ca protectii pentru cabluri electrice si cabluri
de date, tuburi corugate din mase plastice,
tub riflat tip copex, conducte, tuburi, furtunuri

flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale plastice sub formă de tuburi flexibile,
plastic extrudat în formă de tuburi utilizate în
procesele de fabricație, rășini artificiale sub
formă de tuburi destinate utilizării în producție
(produse semifinite), materiale plastice extrudate
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție, cuplaje (nemetalice) pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi din
cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc siliconic
termocontractabili, căptușeli de cauciuc pentru
tuburi, produse din materiale plastice semifinite,
pentru etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, produse din materiale plastice
semiprelucrate, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul si ridicata in legatura cu tuburi
de protecție pentru cabluri electrice, instalații
de cabluri electrice, cablu izolat pentru instalații
electrice, tuburi flexibile pentru izolare, tuburi
flexibile care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi
și furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și
țevi din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc,
cuplaje din cauciuc pentru tuburi, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, căptușeli de
cauciuc pentru tuburi, produse din materiale
plastice semifinite, pentru etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, produse din
materiale plastice semiprelucrate, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
furnizarea unui catalog online cu informații
despre tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, instalații de cabluri electrice, cablu
izolat pentru instalații electrice, tuburi flexibile
pentru izolare, tuburi flexibile care conțin fibre
de carbon, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
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și garnituri pentru acestea (inclusiv supape
nemetalice), tub PVC flexibil, tub copex, tuburi
flexibile din PVC, tuburi din mase plastice
utilizate ca protectii pentru cabluri electrice
si cabluri de date, tuburi corugate din mase
plastice, tub riflat tip copex, conducte, tuburi,
furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și
țevi din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc,
cuplaje din cauciuc pentru tuburi, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, căptușeli de
cauciuc pentru tuburi, produse din materiale
plastice semifinite, pentru etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, produse din
materiale plastice semiprelucrate, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, servicii
de intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare in legatura cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, instalații de cabluri
electrice, cablu izolat pentru instalații electrice,
tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și
țevi din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc,
cuplaje din cauciuc pentru tuburi, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, căptușeli de
cauciuc pentru tuburi, produse din materiale
plastice semifinite, pentru etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, produse din
materiale plastice semiprelucrate, etanşare şi

izolare, conducte flexibile nemetalice, servicii de
import-export in legatura cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, instalații de cabluri
electrice, cablu izolat pentru instalații electrice,
tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi
și țevi din cauciuc, tuburi de furtun din
cauciuc, cuplaje din cauciuc pentru tuburi,
tuburi din cauciuc siliconic termocontractabili,
căptușeli de cauciuc pentru tuburi, produse din
materiale plastice semifinite, pentru etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, produse
din materiale plastice semiprelucrate, etanşare
şi izolare, conducte flexibile nemetalice,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, consiliere în afaceri privind
francizarea, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, servicii de franciză pentru asistență
de marketing, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
consultanță privind comerțul în barter.

───────
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(210) M 2021 06085
(151) 19/08/2021
(732) EXTRO PLASTICASRL, STR. ADY

ENDRE NR. 40, BL B, AP. 13, JUD.
SATU MARE, MUNICIPIUL SATU-
MARE, SATU MARE, ROMANIA

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

(540)
EXTRO FLEX

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

9. Tuburi de protecție pentru cabluri electrice,
instalații de cabluri electrice, cablu izolat pentru
instalații electrice.
17. Tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, nemetalice, tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și
țevi din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc,
cuplaje din cauciuc pentru tuburi, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, căptușeli de
cauciuc pentru tuburi, produse din materiale
plastice semifinite, pentru etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, produse din
materiale plastice semiprelucrate, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tuburi de protecție pentru cabluri electrice,
instalații de cabluri electrice, cablu izolat pentru
instalații electrice, tuburi flexibile pentru izolare,
tuburi flexibile care conțin fibre de carbon,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea (inclusiv supape nemetalice),

tub PVC flexibil, tub copex, tuburi flexibile
din PVC, tuburi din mase plastice utilizate
ca protectii pentru cabluri electrice si cabluri
de date, tuburi corugate din mase plastice,
tub riflat tip copex, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale plastice sub formă de tuburi flexibile,
plastic extrudat în formă de tuburi utilizate în
procesele de fabricație, rășini artificiale sub
formă de tuburi destinate utilizării în producție
(produse semifinite), materiale plastice extrudate
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție, cuplaje (nemetalice) pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi din
cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc siliconic
termocontractabili, căptușeli de cauciuc pentru
tuburi, produse din materiale plastice semifinite,
pentru etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, produse din materiale plastice
semiprelucrate, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, instalații de cabluri
electrice, cablu izolat pentru instalații electrice,
tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi
și țevi din cauciuc, tuburi de furtun din
cauciuc, cuplaje din cauciuc pentru tuburi,
tuburi din cauciuc siliconic termocontractabili,
căptușeli de cauciuc pentru tuburi, produse din
materiale plastice semifinite, pentru etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, produse
din materiale plastice semiprelucrate, etanşare
şi izolare, conducte flexibile nemetalice,
publicitate, inclusiv publicitatea online pentru
tuburi de protecție pentru cabluri electrice,
instalații de cabluri electrice, cablu izolat pentru
instalații electrice, tuburi flexibile pentru izolare,
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tuburi flexibile care conțin fibre de carbon,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea (inclusiv supape nemetalice),
tub PVC flexibil, tub copex, tuburi flexibile
din PVC, tuburi din mase plastice utilizate
ca protectii pentru cabluri electrice si cabluri
de date, tuburi corugate din mase plastice,
tub riflat tip copex, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale plastice sub formă de tuburi flexibile,
plastic extrudat în formă de tuburi utilizate în
procesele de fabricație, rășini artificiale sub
formă de tuburi destinate utilizării în producție
(produse semifinite), materiale plastice extrudate
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție, cuplaje (nemetalice) pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi din
cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc siliconic
termocontractabili, căptușeli de cauciuc pentru
tuburi, produse din materiale plastice semifinite,
pentru etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, produse din materiale plastice
semiprelucrate, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor magazinelor de comert
cu amanuntul in legatura cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, instalații de cabluri
electrice, cablu izolat pentru instalații electrice,
tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și
țevi din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc,
cuplaje din cauciuc pentru tuburi, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, căptușeli de
cauciuc pentru tuburi, produse din materiale
plastice semifinite, pentru etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, produse din
materiale plastice semiprelucrate, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, servicii

de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate şi
promovare in legatura cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, instalații de cabluri
electrice, cablu izolat pentru instalații electrice,
tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi
din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje
din cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc
siliconic termocontractabili, căptușeli de cauciuc
pentru tuburi, produse din materiale plastice
semifinite, pentru etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, produse din materiale
plastice semiprelucrate, etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achizitioneze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amanuntul si/sau
cu ridicata de tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, instalații de cabluri electrice, cablu
izolat pentru instalații electrice, tuburi flexibile
pentru izolare, tuburi flexibile care conțin fibre de
carbon, țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea (inclusiv supape nemetalice),
tub PVC flexibil, tub copex, tuburi flexibile
din PVC, tuburi din mase plastice utilizate
ca protectii pentru cabluri electrice si cabluri
de date, tuburi corugate din mase plastice,
tub riflat tip copex, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale plastice sub formă de tuburi flexibile,
plastic extrudat în formă de tuburi utilizate în
procesele de fabricație, rășini artificiale sub
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formă de tuburi destinate utilizării în producție
(produse semifinite), materiale plastice extrudate
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție, cuplaje (nemetalice) pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi din
cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc siliconic
termocontractabili, căptușeli de cauciuc pentru
tuburi, produse din materiale plastice semifinite,
pentru etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, produse din materiale plastice
semiprelucrate, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
de tuburi de protecție pentru cabluri electrice,
instalații de cabluri electrice, cablu izolat pentru
instalații electrice, tuburi flexibile pentru izolare,
tuburi flexibile care conțin fibre de carbon,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea (inclusiv supape nemetalice),
tub PVC flexibil, tub copex, tuburi flexibile
din PVC, tuburi din mase plastice utilizate
ca protectii pentru cabluri electrice si cabluri
de date, tuburi corugate din mase plastice,
tub riflat tip copex, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale plastice sub formă de tuburi flexibile,
plastic extrudat în formă de tuburi utilizate în
procesele de fabricație, rășini artificiale sub
formă de tuburi destinate utilizării în producție
(produse semifinite), materiale plastice extrudate
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție, cuplaje (nemetalice) pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi din
cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc siliconic
termocontractabili, căptușeli de cauciuc pentru
tuburi, produse din materiale plastice semifinite,
pentru etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, produse din materiale plastice
semiprelucrate, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic de tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, instalații de cabluri electrice, cablu
izolat pentru instalații electrice, tuburi flexibile
pentru izolare, tuburi flexibile care conțin fibre de
carbon, țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea (inclusiv supape nemetalice),
tub PVC flexibil, tub copex, tuburi flexibile
din PVC, tuburi din mase plastice utilizate
ca protectii pentru cabluri electrice si cabluri
de date, tuburi corugate din mase plastice,
tub riflat tip copex, conducte, tuburi, furtunuri

flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale plastice sub formă de tuburi flexibile,
plastic extrudat în formă de tuburi utilizate în
procesele de fabricație, rășini artificiale sub
formă de tuburi destinate utilizării în producție
(produse semifinite), materiale plastice extrudate
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție, cuplaje (nemetalice) pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru tuburi (nemetalice), tuburi și țevi din
cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc, cuplaje din
cauciuc pentru tuburi, tuburi din cauciuc siliconic
termocontractabili, căptușeli de cauciuc pentru
tuburi, produse din materiale plastice semifinite,
pentru etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, produse din materiale plastice
semiprelucrate, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul si ridicata in legatura cu tuburi
de protecție pentru cabluri electrice, instalații
de cabluri electrice, cablu izolat pentru instalații
electrice, tuburi flexibile pentru izolare, tuburi
flexibile care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi
și furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și
țevi din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc,
cuplaje din cauciuc pentru tuburi, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, căptușeli de
cauciuc pentru tuburi, produse din materiale
plastice semifinite, pentru etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, produse din
materiale plastice semiprelucrate, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
furnizarea unui catalog online cu informații
despre tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, instalații de cabluri electrice, cablu
izolat pentru instalații electrice, tuburi flexibile
pentru izolare, tuburi flexibile care conțin fibre
de carbon, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
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și garnituri pentru acestea (inclusiv supape
nemetalice), tub PVC flexibil, tub copex, tuburi
flexibile din PVC, tuburi din mase plastice
utilizate ca protectii pentru cabluri electrice
si cabluri de date, tuburi corugate din mase
plastice, tub riflat tip copex, conducte, tuburi,
furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și
țevi din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc,
cuplaje din cauciuc pentru tuburi, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, căptușeli de
cauciuc pentru tuburi, produse din materiale
plastice semifinite, pentru etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, produse din
materiale plastice semiprelucrate, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, servicii
de intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare in legatura cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, instalații de cabluri
electrice, cablu izolat pentru instalații electrice,
tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi și
țevi din cauciuc, tuburi de furtun din cauciuc,
cuplaje din cauciuc pentru tuburi, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, căptușeli de
cauciuc pentru tuburi, produse din materiale
plastice semifinite, pentru etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice, produse din
materiale plastice semiprelucrate, etanşare şi

izolare, conducte flexibile nemetalice, servicii de
import-export in legatura cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, instalații de cabluri
electrice, cablu izolat pentru instalații electrice,
tuburi flexibile pentru izolare, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea
(inclusiv supape nemetalice), tub PVC flexibil,
tub copex, tuburi flexibile din PVC, tuburi din
mase plastice utilizate ca protectii pentru cabluri
electrice si cabluri de date, tuburi corugate din
mase plastice, tub riflat tip copex, conducte,
tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, materiale plastice sub formă de
tuburi flexibile, plastic extrudat în formă de
tuburi utilizate în procesele de fabricație, rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), materiale
plastice extrudate sub formă de tuburi destinate
utilizării în producție, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, conectori nemetalice pentru tuburi,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), tuburi
și țevi din cauciuc, tuburi de furtun din
cauciuc, cuplaje din cauciuc pentru tuburi,
tuburi din cauciuc siliconic termocontractabili,
căptușeli de cauciuc pentru tuburi, produse din
materiale plastice semifinite, pentru etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, produse
din materiale plastice semiprelucrate, etanşare
şi izolare, conducte flexibile nemetalice,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, consiliere în afaceri privind
francizarea, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, servicii de franciză pentru asistență
de marketing, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
consultanță privind comerțul în barter.

───────
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(210) M 2021 06086
(151) 19/08/2021
(732) POWER DENT SRL, STR. BARBU

VĂCĂRESCU NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

IMPLANT STUDIO
STOMATOLOGIE DIGITALA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
02.09.10

(591) Culori revendicate:negru, albastru
turcoaz

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

44. Servicii medicale, servicii de stomatologie,
servicii de anestezie dentară, asistență
stomatologică, servicii de chirurgie, consiliere
în domeniul stomatologiei, consultații
stomatologice, furnizare de informații despre
stomatologie, montare de pietre prețioase în
proteze dentare, servicii de albire a dinților,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii de curățare a dinților,
servicii de igienă dentară, servicii de ortodonție,
servicii oferite de clinici dentare, servicii de
stomatologie estetică, servicii prestate de
tehnicieni de radiologie, servicii ale cabinetelor
şi clinicilor stomatologice, servicii de radiologie şi
tomografie dentară.

───────

(210) M 2021 06087
(151) 19/08/2021
(732) LOGITRADE S.R.L., STR.

ZBORULUI NR. 8, SC. 4, ET. 7,
AP. 26, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14 A, SC. 4, ET. 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146,
ROMANIA

(540)

VERDINI Buretele magic

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 01.01.09; 26.04.02; 26.03.01;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

clase:
21. Bureți, bureți de curățat de uz casnic, bureți
de menaj, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureți
de vase, bureți metalici pentru curățat, bureți
de baie, bureți de baie din plasă, bureţi pentru
toaletă, bureți pentru curățarea feței, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, bureţi pentru
machiaj, bureți pentru curățarea instrumentelor
medicale, suporturi pentru bureți.

───────
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(210) M 2021 06088
(151) 19/08/2021
(732) ORGANIZAȚIA PATRONALĂ

A HOTELURILOR ȘI
RESTAURANTELOR DIN
ROMÂNIA - HORA, BLD. PACHE
PROTOPOPESCU, NR. 51,
CAMERA 5, BIROU NR. 7, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
Conferința națională a

industriei ospitalității - HORA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, postarea de afişe publicitare,
managementul afacerilor hoteliere, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la cu
potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, dezvoltarea de concepte publicitare,
prognoze economice, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, organizarea
de târguri în scop publicitar, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor si serviciilor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, publicarea de texte publicitare,
scrierea de texte publicitare.
38. Servicii de videoconferințe, servicii pentru
conferințe în rețea, servicii de conferințe pe web,
servicii de teleconferințe.
41. Organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
organizarea şi susţinerea colocviilor, publicarea
cărților și textelor, altele decât textele cu scop
publicitar, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în

persoană, fotografie, producţia de programe
radio şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2021 06089
(151) 19/08/2021
(732) CIPRIAN EMIN MATEIAN, STR.

EPISCOP ROMAN CIOROGARIU
21, JUD. ARAD, ARAD, 310040,
ARAD, ROMANIA

(540)
CEITREI

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, articole de încălțăminte.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, furnizarea de instruire
online, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de publicare on-line, altele
decât textele publicitare, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică, altele
decât textele publicitare.

───────

(210) M 2021 06090
(151) 19/08/2021
(732) SUPER ECO-CASA SRL,

STR. VALCEA, NR. 60, SAT
ANINOASA, JUD. DÂMBOVIŢA,
COM. ANINOASA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

eco ILUMINAT

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.17; 13.01.17; 26.05.01
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(591) Culori revendicate:crem, auriu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Corpuri de iluminat pentru iluminat festiv,
proiectoare de iluminat, corpuri de iluminat,
instalații de iluminat, șine pentru iluminat
(aparate de iluminat), stâlpi de iluminat
(lampadare), becuri de iluminat, structuri de
iluminat, iluminat de siguranță, lanterne de
iluminat, lămpi de iluminat, elemente (corpuri)
de iluminat, iluminat pentru expoziții, aparate
de iluminat, dispozitive de iluminat, corpuri de
iluminat fluorescente pentru iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
scenic, iluminat pls (sistem de iluminat cu
plasmă), lămpi pentru iluminat festiv, plafoniere
(corpuri de iluminat), filamente de magneziu
(iluminat), instalații pentru iluminat stradal,
tuburi de iluminat fluorescente, aparate de
iluminat fluorescente, tuburi luminoase pentru
iluminat, reflectoare pentru iluminat, corpuri
de iluminat incandescent, instalații de iluminat
electrice, lămpi electrice de iluminat, ornamente
pentru iluminat (accesorii), corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat arhitectural,
cabluri luminoase pentru iluminat, butoane de
comandă iluminate, spoturi pentru iluminatul
casnic, accesorii pentru iluminatul electric, filtre
pentru dispozitive de iluminat, filtre pentru
aparate de iluminat, corpuri suspendate de
iluminat fluorescent, dispozitive de iluminat
pentru grădină, aparate decorative electrice
de iluminat, instalații de iluminat pentru iazuri,
corpuri de iluminat pentru exterior, aparate
și instalații de iluminat, aparate de iluminat
pentru vehicule, lămpi de iluminat pentru acvarii,
aparate de iluminat de urgență, instalații de
iluminat de urgență, instalații de iluminat pentru
exterior, aparate de iluminat și reflectoare,
aplice (corpuri electrice de iluminat), corpuri de
iluminat cu infraroșu, lămpi de iluminat pentru
proiectoare, obiecte de iluminat cu flanșă, corpuri
de iluminat pentru automobile, lămpi cu neon
pentru iluminat, sisteme de iluminat de urgență,
instalații de iluminat pentru filmări, aparate de
iluminat pentru filmări, transformatoare pentru
corpuri de iluminat, corpuri de iluminat de
siguranță, corpuri de iluminat pentru interior,
lămpi de iluminat pentru exterior, dispozitive de
iluminat pentru vitrine, corpuri de iluminat cu
halogen, corpuri de iluminat cu led, lumini led
pentru iluminatul public, difuzoare de iluminat
sub formă de piese pentru instalațiile de
iluminat, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru aparatele de iluminat, aparate de
iluminat fixabile pe tavan, aparate de iluminat
electrice de interior, corpuri de iluminat de
uz casnic, filtre colorate pentru aparate de

iluminat, aparate de iluminat cu fibră electrică,
lămpi cu arc (corpuri de iluminat), aparate de
iluminat cu ecran plat, seturi decorative de
iluminat pe gaz, tuburi cu descărcări electrice
pentru iluminat, instalații de iluminat de uz
comercial, corpuri de iluminat fluorescent pentru
interior, globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat),
corpuri de iluminat scenic cu halogen, corpuri
de iluminat arhitectural cu halogen, aparate de
iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat cu celule
solare, instalații pentru iluminatul pomilor de
crăciun, instalații de iluminat pentru pomul de
crăciun, aparate de iluminat care incorporează
fibre optice, corpuri pentru iluminat electric
fluorescent pentru interior, aparate de iluminat
cu diode luminescente (led), corpuri de iluminat
pentru situații de urgență, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în jos, dispozitive de
iluminat cu diode electroluminiscente organice
(oled), aparate (corpuri) electrice de iluminat
pentru exterior, reflectoare pentru corpuri de
iluminat la scară mare, lămpi de iluminat
cu raze infraroșii, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în sus, ansambluri de
iluminat cu leduri pentru firme luminoase, filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, instalații de iluminat destinate utilizării
la sisteme de securitate, sisteme de iluminat de
siguranță acționate prin celule fotoelectrice, șine
suspendate (nu electrice) pentru corpuri electrice
de iluminat, corpuri hid (cu descărcare de
mare intensitate) pentru iluminatul arhitectural,
corpuri hid (cu descărcare de mare intensitate)
pentru iluminatul scenic, instalații de iluminat
incandescente în caz de urgență, care
funcționează pe baterii, acoperiri de sticlă sub
formă de accesorii pentru corpurile de iluminat
solare, instalații de iluminat fluorescente în
caz de urgență, care funcționează pe baterii,
lustre, candelabre electrice, ornamente care
atârnă pentru candelabre, lămpi de plafon
suspendate, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), plafoniere, aplice de perete,
corpuri pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), spoturi, spoturi pentru mobilier,
spoturi pentru vehicule, lampadare, luminatoare
led, leduri ambientale, becuri cu led, lumini led
subacvatice, benzi cu led, lămpi cu led, lanterne
cu leduri, mașini cu lumini led, lumânări cu
led-uri, becuri cu led pentru automobile, lămpi
de siguranță cu leduri, instalații de iluminat
cu diode electroluminescente (leduri), lumânări
fără flacără cu diode electroluminescente
(leduri), veioze de noptieră, lămpi solare, lămpi
decorative, lămpi flexibile, lămpi fluorescente,
lămpi electrice, lămpi reflectoare, lămpi pentru
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lavabouri, reflectoare de lămpi, globuri de lămpi,
lămpi cu picior, lămpi pentru cărți, lămpi de
masă, lămpi cu descărcare, suporturi pentru
lămpi, lămpi cu halogen, socluri pentru lămpi,
filtre pentru lămpi, becuri de lămpi, lămpi
stroboscopice (decorative), lămpi cu infraroșu,
lămpi din sticlă, lămpi de birou, lămpi electrice
incandescente, lampi de podea, ornamente
superioare pentru lămpi, filamente pentru lămpi
electrice, lămpi pentru iluminarea vehiculelor,
lămpi cu descărcare electrice, dulii pentru lămpi
electrice, suporturi pentru lămpi neelectrice,
lămpi pentru instalații electrice, lămpi electrice
de noapte, lămpi stroboscopice pentru discoteci,
filtre pentru lămpi electrice, abajururi opace
pentru lămpi, lămpi portabile (pentru luminat),
lămpi pentru creșterea plantelor, lămpi pentru
pomul de crăciun, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, abajururi de sticlă pentru
lămpi, lămpi alimentate cu energie solară, lămpi
cu arc cu xenon, suporturi adaptate pentru
montarea lămpilor, lămpi de descărcare cu
intensitate înaltă, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, lămpi electrice pentru iluminare
în exterior, abajururi, suporturi de abajururi,
abajururi opace pentru lumini, abajururi pentru
lămpi de masă, abajururi pentru surse de lumină,
becuri fluorescente, becuri pentru proiectoare,
becuri cu halogen, becuri de lanternă, becuri
de far, becuri bunsen pentru laborator,
becuri de format mic, becuri fluorescente
compacte (bfc), becuri electrice pentru lămpi
posterioare, componente pentru becuri cu
lumină incandescentă, becuri electrice pentru
vehicule cu motor, instalații sanitare electrice,
instalații de iluminare electrice de interior,
ventilatoare electrice sub formă de instalații de
ventilare de uz casnic, iluminat stradal, difuzoare
(iluminat), elemente de iluminat, accesorii de
iluminat, lanterne pentru iluminat, stâlpi de
iluminat, accesorii electrice de iluminat, stâlpi
mobili pentru iluminat, dispozitive de iluminare
computerizate, seturi de iluminare decorative,
filtre pentru iluminarea scenei, iluminat pentru
stative pentru partituri, accesorii pentru corpuri
de iluminat, accesorii de iluminat pentru exterior,
dispozitivele de iluminare pentru autovehicule,
instalații de iluminare cu descărcare electrică,
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și de

promovare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de comerț electronic,
și anume furnizarea de informații despre
produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, comandă
computerizată de stoc, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comandă în contul terților, prelucrarea
administrativă a comenzilor de achiziție în cadrul
serviciilor furnizate de societăți de comandă
prin poștă, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, pregătire de
materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, prezentare de bunuri
si servicii, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
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club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii de programe de loializare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, demonstraţii
cu produse, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitar, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, promovarea
avantajelor tehnologiilor de iluminat cu eficiență
energetică în rândul specialiștilor din domeniul
iluminatului.
37. Instalare de sisteme de iluminat, reparare
de aparate de iluminat, instalare de instalații de
iluminat, servicii consultative privind instalarea
de aparate de iluminat, reparații sau întreținere
de aparate de iluminat electrice, instalare de
sisteme electrice de iluminat și de sisteme
de alimentare electrică, furnizare de informații
privind repararea și întreținerea de aparate
pentru iluminat electric, servicii de instalații
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice.
41. Servicii de conferințe, organizare
de conferințe, organizare de conferințe
educaționale, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,

organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizarea și conducerea de conferințe,
coordonare de conferințe de afaceri, organizare
de reuniuni și conferințe, organizare de
seminarii, realizarea de seminarii, organizare de
seminare de instruire, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
organizare de seminare de pregătire continuă,
organizare de ceremonii de decernare de
premii, organizare de competiții și ceremonii de
decernare de premii, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
și coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoașterea meritelor,
organizare de gale, servicii de iluminat în scopuri
de divertisment.

───────
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AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)
APA CINDREL

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

32. Apă tonică, apă plată, apă carbogazoasă,
apă minerală, apă potabilă, apă (băuturi),
apă îmbuteliată, apă minerală carbogazoasă,
apă gazoasă (carbonatată), apă minerală
aromatizată, apă cu arome, apă de masă,
apă gazoasă (sifon), apă de izvor, apă
îmbogățită nutritiv, apă potabilă distilată, apă
potabilă purificată, băuturi nealcoolice, băuturi
carbogazoase aromatizate, apă îmbogățită
cu minerale (băuturi), băuturi funcționale pe
bază de apă, apă carbogazoasă îmbogățită
cu vitamine (băuturi), apă tonică (băuturi
care nu sunt pentru uz medicinal), băuturi
nealcoolice din malț, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
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43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
închirere de distribuitoare de apă potabilă,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering.

───────

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, organizare de
târguri comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice.

cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine.


