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Cereri Mărci publicate în 29/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 03239 23/04/2021 COȘ FUM BRONOX

3 M 2021 03245 23/04/2021 EDUCATIVA SRL OPTIUNI de CARIERĂ

4 M 2021 03258 22/04/2021 IONUT DANIEL URDAREA TELEORMĂNEL

5 M 2021 03282 22/04/2021 PFA OLTEANU R.A.N. ONEBUY

6 M 2021 03283 22/04/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR Financial Coach

7 M 2021 03284 22/04/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR Financial Coach

8 M 2021 03285 22/04/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR Financial Coach

9 M 2021 03286 22/04/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR Financial Coach

10 M 2021 03287 22/04/2021 JAM SESSION AGENCY S.R.L. JAM SESSION

11 M 2021 03288 22/04/2021 AGRONOR S.R.L. Agronor

12 M 2021 03289 22/04/2021 FULL ELECTRICS SRL Full

13 M 2021 03290 22/04/2021 SILVIU ANDREI VLADAREANU Orthodox Heritage

14 M 2021 03291 22/04/2021 ANDREI GABRIEL NEBUNOIU BRO BRODER

15 M 2021 03292 22/04/2021 CREADENT SRL CREADENT

16 M 2021 03293 22/04/2021 ADRIAN-CLAUDIU SÎNA AMETITE ROSE

17 M 2021 03294 22/04/2021 MUZEUL BISERICII SF.
NICOLAE

PRIMA SCOALA
ROMANEASCA

18 M 2021 03295 22/04/2021 SC. 2MCV PREMIUM INVEST
SRL

JOVIAL RESIDENCE
CALITATEA, UN STANDARD IN
PROIECTUL NOSTRU!

19 M 2021 03297 22/04/2021 TIMEX SRL N Notarius

20 M 2021 03298 22/04/2021 SC INMELCON PROD SA INMELCON PROD

21 M 2021 03299 22/04/2021 TRESARE BB&B S.R.L. La Giuggiola GELATERIA

22 M 2021 03300 22/04/2021 CASTELLINO TRAVEL SRL Aurul Ocnei

23 M 2021 03301 22/04/2021 5 TG SMILE COFFEE SA Smile, there's coffee!

24 M 2021 03302 22/04/2021 SATUL INTELIGENT SRL Smart Village

25 M 2021 03303 22/04/2021 PANDORA PUBLISHING SRL Anansi WORLD FICTION

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 03199 19/04/2021 VALROM INDUSTRIE SRL Gas KIT



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/04/2021-25/04/2021

3

Nr.
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Titular Denumire
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(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 03304 22/04/2021 ASTRAZENECA PHARMA SRL conexio Un program

AstraZeneca

27 M 2021 03305 22/04/2021 WLC EXPERT SERVICES
S.R.L.

MiniLease flexibilitate în
mobilitate

28 M 2021 03306 22/04/2021 IONEL OPREA TERAPIS ENERGIA VIEȚII

29 M 2021 03307 22/04/2021 FUN ZANZIBAR EVENTS SRL ZANZIBAR PUB

30 M 2021 03308 22/04/2021 PUIU EUGEN DUMITRU CANGO MOBILITY

31 M 2021 03309 22/04/2021 INK PUBLISHING HOUSE SRL Ink Publishing House

32 M 2021 03310 22/04/2021 ADRIAN-DORIN RĂDUȚ Bijou

33 M 2021 03311 22/04/2021 CASABA SRL CASABA RESIDENCES

34 M 2021 03313 22/04/2021 CLUB RAZELM S.R.L. ViiLaLac

35 M 2021 03314 22/04/2021 CASA DE VINURI NEGRINI
S.R.L.

ag / um

36 M 2021 03315 22/04/2021 OPTICAL NETWORK S.R.L. VISION TECH

37 M 2021 03316 22/04/2021 CLUB RAZELM SRL Cherhana Venus

38 M 2021 03317 22/04/2021 CASA DE VINURI NEGRINI
S.R.L.

ag / um Negrini

39 M 2021 03318 22/04/2021 SC ALMADIDO MIXT S.R.L. THE SOCRATIC GAME Because
solutions stay under emotional
layers

40 M 2021 03320 22/04/2021 SELVA DECKING SYSTEMS
S.R.L.

SELVA FLOORS WWW.SELVA
- PARCHET.RO PARCHET &
DECK

41 M 2021 03321 22/04/2021 SADAGRO INTERPROD SRL SADAGRO INTERPROD
FURAJE CIORANI PENTRU O
CRESTERE ECHILIBRATĂ ŞI
SĂNĂTOASĂ

42 M 2021 03322 22/04/2021 SELVA DECKING SYSTEMS
SRL

DECKING.RO BY SELVA
FLOORS

43 M 2021 03323 22/04/2021 PET PRODUCT SRL m

44 M 2021 03324 22/04/2021 ALEXANDRU EGRI Muzicale

45 M 2021 03325 22/04/2021 KOREKT - BIZ SRL Bon Vivo WINE SHOP

46 M 2021 03326 22/04/2021 ROPHARMA S.A. URSOBIL

47 M 2021 03327 23/04/2021 QUICKSMART SRL Quicksmart get smart instantly

48 M 2021 03328 23/04/2021 MARIANA-LOREDANA MOSOR COLORS EXPERIENCE
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49 M 2021 03330 23/04/2021 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
BCR Financial Coach

50 M 2021 03331 23/04/2021 MACROMEX SRL FOOD CONCIERGE

51 M 2021 03333 23/04/2021 VGD IDEAL SECURITY SRL V.G.D SECURITY

52 M 2021 03334 23/04/2021 SC MICOR SPEDITION MICOR SPEDITION GLOBALLY
CONNECTED

53 M 2021 03335 23/04/2021 S.C. AVG INSTAL S.R.L. AVG INSTAL Instalatii termice si
sanitare

54 M 2021 03336 23/04/2021 SMP FULFILLMENT SRL SMP COURIER

55 M 2021 03337 23/04/2021 JNT SYSTEMS, INC. HELIX

56 M 2021 03339 23/04/2021 MICHAEL DOMMERMUTH
S.R.L.

Alex International RO The Job
Company

57 M 2021 03340 23/04/2021 S.C. CREDIT-GOLD & GF 2003
S.R.L.

ABC Diamonds

58 M 2021 03341 23/04/2021 S.C. CREDIT-GOLD & GF 2003
S.R.L.

Promise Ring

59 M 2021 03342 23/04/2021 JNT SYSTEMS, INC. ARC

60 M 2021 03344 23/04/2021 S.C. MTC TRAININGS S.R.L. Medical Tours Company
CLINICA DENTARA

61 M 2021 03345 23/04/2021 S.C. MTC TRAININGS S.R.L. Teddy Care cabinet stomatologic
copii

62 M 2021 03346 23/04/2021 S.C. NEXUS GAMING S.R.L. REL

63 M 2021 03347 23/04/2021 JOLIDON INTERNATIONAL SRL JOLIDON MEDCARE &
PROTECTION

64 M 2021 03348 23/04/2021 MENTON MALL FBE SRL TRANSILVAN

65 M 2021 03349 23/04/2021 S.C. GRĂDINIȚA VESELĂ
S.R.L.

Grădinița Veselă

66 M 2021 03350 23/04/2021 DIRECȚIA GENERALĂ DE
POLIȚIE A MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI

PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

67 M 2021 03351 23/04/2021 SC MARIFLOR PRODCOM SRL MARIFLOR Gourmet Expres
COASTE DE PORC Gata
pregătit. Doar de rumenit!

68 M 2021 03352 23/04/2021 SC MARIFLOR PRODCOM SRL Gourmet Expres Gata pregătit.
Doar de rumenit!

69 M 2021 03353 23/04/2021 SC MARIFLOR PRODCOM SRL MARIFLOR Gourmet Expres
MUŞCHIULEŢ DE PORC Gata
pregătit. Doar de rumenit!
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70 M 2021 03354 23/04/2021 MIHAI-STEFAN MUREŞAN RMM MODELS

71 M 2021 03355 23/04/2021 GEORGE-ADRIAN MIHALACHE EVOMOB

72 M 2021 03356 23/04/2021 S.C. NATURAL AUTENTIC
DESIGN SRL-D

NATURO

73 M 2021 03357 23/04/2021 DANIEL-IONEL BABOŞ Cabana Cuib de Şoim

74 M 2021 03358 23/04/2021 BEVO ASSET HOLDING SA ZETBURGER

75 M 2021 03359 23/04/2021 EMIL-ADRIAN MAXIM
CSABA-CIPRIAN PAPP

pofte

76 M 2021 03360 23/04/2021 S.C. NATURAL AUTENTIC
DESIGN SRL-D

NATURAI prajituri ca în rai

77 M 2021 03361 23/04/2021 BEVO ASSET HOLDING SA pizza spot

78 M 2021 03362 23/04/2021 MURI CHOCOLATIER S.R.L. MURI Chocolatier

79 M 2021 03363 23/04/2021 SC MARIFLOR PRODCOM SRL MARIFLOR Gourmet Expres
CIOLAN DE PORC Gata
pregătit. Doar de rumenit!

80 M 2021 03364 23/04/2021 MANGO BROKER S.R.L. MANGO BROKER

81 M 2021 03365 23/04/2021 GREENCODRU SRL CETATEA ŞOIMI

82 M 2021 03367 23/04/2021 MARIAN BANU Cuvinte cereşti

83 M 2021 03368 23/04/2021 MELIORA WORLD SRL meliora

84 M 2021 03369 23/04/2021 VIRGIL-SILVIU DIMA GLASSPANDOOR TOTUL
PENTRU CASA TA

85 M 2021 03370 23/04/2021 QUANTUM MEDICAL S.R.L. EDUCTOR 1

86 M 2021 03371 23/04/2021 QUANTUM MEDICAL S.R.L. NUCLEUS

87 M 2021 03372 23/04/2021 HANKOOK TIRE &
TECHNOLOGY CO., LTD.

Dynapro HPX

88 M 2021 03373 23/04/2021 ALL-SET SECURITY DEFENSE
S.R.L.

ASSD ALL SET SECURITY
DEFENSE ROMANIA

89 M 2021 03374 23/04/2021 VITISIM COTEȘTI SRL PANDORA Secrets

90 M 2021 03375 23/04/2021 VITISIM COTEȘTI SRL PANDORA SECRETS

91 M 2021 03376 23/04/2021 NUTRIC SANATOS S.R.L. Nutric Mănâncă bine, trăiește
bine, cheltuiește mai puțin.

92 M 2021 03377 23/04/2021 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

Cântarea României

93 M 2021 03378 23/04/2021 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

Cântarea României, festival
naţional

94 M 2021 03379 24/04/2021 SMAER S.R.L. SMAER
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95 M 2021 03380 24/04/2021 M&N ITALY TRADING S.R.L. Studio Casa

96 M 2021 03381 24/04/2021 DIMULESCOO MEDIA S.R.L. Dealul Astronomic

97 M 2021 03382 24/04/2021 SERVOTECH INOVATION
S.R.L.

COINZIX

98 M 2021 03383 25/04/2021 ION HORHOIANU DOR DE ORIGINE
ROMÂNEASCĂ
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BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
28, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041256, ROMANIA

(540)

Gas KIT

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 26.01.03; 01.15.05; 27.05.09;
27.05.24

(591) Culori revendicate:ALB, albastru (HEX
#56698F), verde (HEX #769897)

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

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar, arzătoare cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/oale
sub presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii
pentru baie / instalaţii sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de

încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne pentru
scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu picurare
(fitinguri pentru irigaţii), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreţ şi furaj/aparate
de uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune

(210) M 2021 03199
(151) 19/04/2021
(732) VALROM INDUSTRIE SRL,
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pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive/ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru
apa potabilă, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare/fitinguri formate pentru
cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru utilizare
în industria petrolieră, drumuri de fum pentru
cazanele de încălzire, instalaţii de tras apa,
aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente
ale instalaţiilor cu gaz)/epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale / pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire

centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi/cupole pentru
lămpi, lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile/cazane pentru spălat, uscătoare de
rufe, electrice roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de Crăciun/
instalaţii electrice pentru pomul de Crăciun,
lumini pentru automobile/lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii
de răcire a laptelui, lămpi pentru mineri,
robinete pentru ţevile de apă/robineţi pentru
ţevile de apă, lumini pentru motociclete,
aparate de gătit multifuncţionale lămpi pentru
unghii, reactoare nucleare, lămpi cu petrol,
arzătoare cu petrol, aparate pentru spălarea /
absorbţia uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri
pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator/nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
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accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte/robineţi
pentru ţevi şi conducte, robinete/robineţi, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă) / closete cu apă, lanterne
electrice/lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă/şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei/dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,

aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice, răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi pentru
scopuri medicale sau de uz casnic, folii
de protecţie anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate)/folii de protecţie anti-orbire pentru
geamuri (folii colorate), perdele de siguranţă
din azbest, placă de azbest/plăci de azbest,
foi de azbest, pâslă de azbest, hârtie de
azbest, învelişuri din azbest, ţesături din azbest,
pânză de azbest, căptuşeli din azbest, carton
de azbest, fibre de azbest, azbest, pungi
(plicuri, săculeţi) din cauciuc, pentru ambalat,
balata, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, compoziţii de cazan pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale pentru garnituri
de frână, parţial prelucrate, furtunuri din pânză
cauciucată, fibre de carbon, altele decât cele
utilizate la produsele textile, materiale de
călăfătuire, acetat de celuloză, semiprelucrat,
compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
clapete de reţinere din cauciuc, garnituri de
ambreiaj, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, cabluri din cauciuc, vată de
bumbac pentru etanşare (călăfătuire), garnituri
de etanşare pentru cilindrii, materiale dielectrice
(izolatoare), opritoare de uşi din cauciuc,
benzi de etanşare pentru tâmplărie/garnituri
de etanşare pentru tâmplărie, benzi adezive
texturate, ebonită, mulaje din ebonită, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile/aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie/umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare/fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare dinspume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de
aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice,
bariere plutitoare anti-poluare, suporturi din
spumă pentru aranjamentele florare (produse
semifinisate), folie de celuloză regenerată,
alta decât cea utilizată la împachetat/folii
de celuloză regenerată, alta decât cea
utilizată la împachetat, folii din metal pentru
izolare/folii metalice pentru izolare, garnituri
de etanşare, vată de sticlă pentru izolare,
gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
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gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
şinele de cale ferată, materiale izolatoare
pentru cabluri, materiale izolatoare pentru
reţelele electrice, îmbinări, nemetalice, pentru
ţevi, latex (cauciuc), cauciuc lichid, chit,
mică, în formă brută sau semiprelucrată, lână
minerală (izolator), materiale neconductoare
pentru reţinerea căldurii, materiale pentru
ambalare (amortizare, umplutură) din cauciuc
sau plastic, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic/materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, hârtie pentru condensatoarele
electrice, garnituri pentru ţevi/garnituri de
etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice/învelişuri pentru ţevi, nemetalice, folii
din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, folii din plastic pentru
scopuri agricole, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, bare de protecție din
cauciuc pentru docuri, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, filamente de
plastic pentru imprimare în 3D, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele de
cauciuc, garnituri din cauciuc pentru borcane,
cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
dopuri din cauciuc, manşoane de cauciuc pentru
protejarea componentelor maşinilor/manşoane
din cauciuc pentru protejarea componentelor
maşinilor, material din cauciuc pentru reşaparea
anvelopelor, soluţii din cauciuc, compuşi de
etanşare pentru îmbinări, benzi autoadezive,
altele decât cele pentru papetărie şi de uz
medical sau casnic, amortizoare de şocuri din
cauciuc, lână de zgură (izolator), materiale de
izolare fonică, cauciuc sintetic, răşini sintetice,
semiprelucrate/răşini artificiale, semiprelucrate,
fire din plastic pentru lipit/fire pentru lipit din
plastic, fire din cauciuc, altele decât cele utilizate
la produsele textile, fire din material plastic,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
supape din cauciuc sau fibră vulcanizată, folii
din vâscoză, altele decât pentru împachetat,
fibră vulcanizată, şaibe din cauciuc sau fibră
vulcanizată, inele de etanşare/garnituri de
etanşare, furtunuri de udat, ambalaje rezistente
la apă, compoziţii pentru garniturile de etanşare
pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc pentru
ferestre.

19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, plută aglomerată pentru construcţii,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr
(materiale de construcţii), sticlă alabastru,
alabastru, corniere, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş pentru acvarii, nisip pentru
acvarii, umbrare (structuri), nemetalice, plăci
de blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice/
uşi armate, nemetalice, piatră artificială,
azbociment, mortar de azbest, asfalt, pavaj de
asfalt, voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice/traverse nemetalice, instalaţii
pentru parcarea bicicletelor, nemetalice, lianţi
pentru fabricarea brichetelor/lianţi pentru
fabricarea pietrelor, material liant pentru
repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri), nemetalice, bitum, carton bitumat
pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete
de protecţie, nemetalice, pentru drumuri,
trambuline pentru sărituri, nemetalice, tăblii
pentru uşi, nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice/
rame de uşi, nemetalice, uşi, nemetalice,
ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
grătare, nemetalice, conducte, nemetalice,
pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
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condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră/granule
de sticlă pentru marcarea drumurilor, granit,
plăci pentru morminte, nemetalice / plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt/
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var/piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, plăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii/pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,

platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare din
zidărie, benzi cu smoală pentru construcţii,
stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine telefonice,
nemetalice, teracotă (materiale de construcţii),
pardoseli din plăci, nemetalice, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
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plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/schelete nemetalice.

───────

(210) M 2021 03239
(151) 23/04/2021
(732) COȘ FUM, STR. A.I. CUZA NR.

15, SAT PĂULEŞTI NOI, JUD.
PRAHOVA, COMUNA PĂULEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

BRONOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02; 26.15.03

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

6. Ţevi metalice pentru coșuri de fum, coșuri
de fum metalice, coșuri de fum din oțel, olane
metalice pentru coșuri de fum, terminale de
coșuri de fum (metalice), căptușeli metalice
pentru coșuri de fum, blocuri de coșuri de fum
(metalice), căciuli de ventilație din metal pentru
coșuri de fum.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură cu, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu, țevi
metalice pentru coșuri de fum, coșuri de
fum metalice, coșuri de fum din oțel, olane
metalice pentru coșuri de fum, terminale de
coșuri de fum (metalice), căptușeli metalice
pentru coșuri de fum, blocuri de coșuri de fum

(metalice), căciuli de ventilație din metal pentru
coșuri de fum, marketing promoțional, împărţirea
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
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.

───────

(210) M 2021 03245
(151) 23/04/2021
(732) EDUCATIVA SRL, STR.

GHEORGHE GRIGORE
CANTACUZINO, NR. 226A, BL.
129E, AP. 11, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

OPTIUNI de CARIERĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roșu, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Software educational, software pentru
master în educație, softuri educaționale
destinate copiilor, aplicații de calculator
educative descărcabile, aplicații educative
pentru tablete descărcabile, suporturi media
educative descărcabile, aplicații mobile
educative descărcabile, softuri educative,
software educational de calculator pentru copii,
software pentru studenți, software științific,
specimene științifice pentru laborator, aplicații
mobile educative, aplicații educative pentru
tablete, aplicații de calculator educative,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software pentru
crearea de materiale publicitare online pe
site-uri web, programe de calculator pentru
accesarea, rasfoirea si cautarea în bazele de
date online, software pentru gestionarea unui
magazin online, software pentru integrarea de
publicitate online pe site-uri web.
16. Anuare (publicații tipărite), cărți educative,
materiale educative tipărite, materiale educative
și didactice, publicații educative, carduri
educative, programe de studii tipărite, manuale
didactice, manuale destinate instruirii, manuale
de instrucțiuni pentru educație, reviste (publicații
periodice), carduri educative din hârtie sau
carton, echipament pentru educație/învățământ,
articole de papetărie și materiale educative.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale educaţionale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii publicitare pentru cărţi,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ si de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, servicii privind constituirea
de reţele pentru îmbunătăţirea carierelor,
compilare de date statistice pentru cercetarea
științifică, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare online,
servicii de administrare a comunităților online,
servicii de publicitate și marketing online,
publicitate online printr-o rețea informatizată de

comunicații, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop publicitar sau comercial, 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, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de comunicații electronice, servicii
de planificare de carieră, servicii de informații
privind oportunitățile profesionale și de carieră,
servicii de informații și consultanță pentru carieră
(cu excepția consultanței educațională sau de
formare), organizare de târguri comerciale,
realizare de târguri și expoziții cu scop comercial
sau publicitar virtuale online, organizare și
coordonare de târguri de locuri de muncă,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, coordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri publicitare și comerciale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, furnizarea unui ghid de
publicitate de căutare online cu bunurile și
serviciile prestate de terți online pe internet,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de
comunicații online, realizare de sondaje online
de cercetare în domeniul administrării afacerilor,
servicii de consultanță în recrutare, publicitate
pentru recrutare de personal, publicitate,
consultanță privind recrutarea de personal,
servicii de colaborări de afaceri (comerciale)
în rețea., publicitate în vederea recrutării
personalului, recrutare de personal pentru
domeniul informatic, recrutare de personal
pentru asistență administrativă, recrutare de
personal pe perioadă determinată, furnizare de
informații privind recrutarea personalului, servicii
publicitare privind recrutarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, servicii de intermediere de recrutare
de personal, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, servicii de recrutare
a personalului de conducere, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, furnizare
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de consiliere cu privire la recrutare de
absolvenți, furnizare de informații în materie
de recrutare printr-o rețea informatică globală,
servicii de recrutare a personalului și agenții
de ocupare a forței de muncă, recrutare de
personal permanent, recrutare de personal
executiv, servicii de recrutare, recrutare de
personal, recrutare de personal tehnic temporar,
servicii profesionale de recrutare a personalului,
consultanță în materie de recrutare a angajaților,
servicii de intervievare (pentru recrutarea de
personal), recrutare de personal de conducere
de nivel superior, servicii online de colaborări
de afaceri (comerciale) în rețea, realizare de
târguri şi expoziţii virtuale online cu scop
publicitar sau comercial, difuzare de materiale
publicitare online, servicii online de prelucrare
de date, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de administrare a comunităților
online, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, realizare de târguri și
expoziții virtuale online cu scop publicitar,
servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, furnizare de informații comerciale din
baze de date online, ervicii online de colaborări
de afaceri (comerciale) în rețea.
41. Consiliere în carieră (educație), pregătire
informatizată în materie de consiliere în carieră,
servicii de consiliere în carieră (consiliere
educativă sau instruire), furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri în vederea pregătirii
pentru carieră, servicii de consiliere și informare
privind cariera (asistență educațională și de
instruire), consiliere și coaching cu privire la
carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), educaţie, furnizare de informații și
știri online în domeniul formării profesionale,
servicii de formare de personal., organizare și
coordonare de grupuri de discuții educative, nu
online, formarea echipelor (educație), servicii
de formare profesională, furnizare de informații
cu privire la formarea profesională, activităţi
sportive şi culturale, coordonare de evenimente
educative, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale, furnizarea de tutoriale
online, furnizarea de instruire online, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale online,
servicii academice online în biblioteci, publicarea
de materiale multimedia online, furnizare de

conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de informații despre învățământ online, furnizare
de cursuri de instruire online, publicare de
cărți și periodice electronice online, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de agenție de bilete online pentru
divertisment, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, organizare
și coordonare de grupuri de discuții educative,
nu online, educație vocațională pentru tineri,
elaborare de manuale educative, furnizarea
educației, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
publicarea de materiale multimedia online,
informatii in domeniul educatiei furnizate on-
line dintr-o baza de date computerizata sau
de pe internet, instruire educativă, servicii
educative și de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărți educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanță
privind subiecte academice, servicii specifice
școlilor (educație), sisteme de joc (divertisment,
educație), servicii educative oferite de școli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, tabere de vară (divertisment
și educație), servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de cluburi (divertisment sau
educație), servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizare de congrese
și de conferințe în scopuri culturale și
educative, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiții educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
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la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educație, organizarea
și susținerea de târguri de educație, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, producție de
înregistrări educative audio și video, publicare de
calendare de evenimente, publicare de reviste
electronice, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educație universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, teste educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de competiții, organizare de
competiții în scopul instruirii, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizarea de cursuri educative
destinate studenților, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaționale de schimb
de experiență pentru studenți, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învățământ în universități
sau colegii, coordonare de cursuri de învățământ

la distanță, la nivel universitar, servicii de
învățământ la distanță oferite online, acordarea
de premii în educație, organizare și coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor,
administrarea serviciilor educaționale, consiliere
și coaching cu privire la carieră (consiliere
și asistență cu privire la educație), consiliere
în carieră (educație), servicii de consiliere
în carieră (consiliere educativă sau instruire),
pregătire informatizată în materie de consiliere
în carieră, servicii de consiliere și informare
privind cariera (asistență educațională și de
instruire), consultanță profesională referitoare la
educație, consultanță în domeniul formării și
perfecționării, servicii de consultanță în domeniul
educației, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, difuzare
de materiale educative.

───────

(210) M 2021 03258
(151) 22/04/2021
(732) IONUT DANIEL URDAREA,

STR. CPT. STANCULESCU
BL. P01, SC. H, ET. 4, AP. 17,
JUDEŢ TELEORMAN, TURNU
MAGURELE, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

TELEORMĂNEL

(531) Clasificare Viena:
03.04.02; 03.04.05; 03.04.11; 27.05.01;
27.05.17

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Brânză cu ierburi, amestecuri de brânză,
brânză cu condimente, brânză albă moale,
brânză de oaie brânză proaspătă de vaci, gustări
pe bază de brânză, brânză din lapte de capră,
măsline umplute cu brânză feta, aflate în ulei de
floarea soarelui.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate publicitate online, servicii
de comenzi online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii de comenzi online
computerizate, publicare de materiale publicitare
online, realizare de târguri şi expoziţii virtuale
online cu scop publicitar, servicii de vânzare prin
licitaţii online prin internet, servicii de publicitate
şi marketing online furnizarea unei pieţe online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet şi
livrare la domiciliu.

───────

(210) M 2021 03282
(151) 22/04/2021
(732) PFA OLTEANU R.A.N.,

BULEVARDUL UVERTURII NR.
2, BL. R1, SC. 1, ETAJ 4, AP.
15, CAMERA 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ONEBUY

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

9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, adaptoare electrice, maşini de
adunat, antene, aerometre, aparate de
analiză a aerului, sonerii de alarmă,
electrice, alarme, alcoolmetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape de

amplificare, anemometre, (film de) desene
animate, baterii anodice/baterii de înaltă
tensiune, anozi, roboţi telefonici, ochelari anti-
orbire, dispozitive anti-interferenţă (electricitate),
sisteme de avertizare anti-furt, corpuri de
iluminat (electricitate), aparate şi instrumente
pentru astronomie, receptoare audio şi video,
interfeţe audio, mixere audio, aparatura didactică
audiovizuală, monitoare pentru bebeluşi, cântare
pentru bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare de
coduri de bare, barometre, cântare de baie,
baterii, electrice, pentru vehicule/acumulatoare,
electrice, pentru vehicule, baterii de aprindere,
baterii, electrice, baterii pentru ţigările
electronice, recipiente pentru baterii/recipiente
pentru acumulatoare, cutii pentru baterii/cutii
pentru acumulatoare, încărcătoare de baterii,
sonerii (dispozitive de avertizare), binocluri,
instrumente de control pentru boilere, lacăte
electronice, sirene, dulapuri pentru difuzoare,
cabluri, electrice, maşini de calculat, inele de
calibrare, calibre, calorimetre, camere video,
aparate de fotografiat [fotografie], rigle gradate
pentru tâmplari, carcase pentru telefoanele
inteligente, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, încărcătoare pentru
acumulatoare electrice, încărcătoare pentru
ţigările electronice, staţii de încărcare pentru
vehiculele electrice, chipuri (circuite integrate),
bobine inductante (impedanţă), închizători de
circuit, întrerupătoare de circuit, rigle de calcul
circulare, lentile de apropiere, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva accidentelor, iradierii şi
incendiilor, cabluri coaxiale, bobine, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descarcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
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pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, conectori,
electrici, sârmă de cupru, izolată, telefoane fără
fir, detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (APD),
huse pentru calculatoarele tabletă, redresoare
de curent, lămpi pentru camere obscure
(fotografie),
camere obscure (fotografie), aparate de
procesare a datelor, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, aparate de diagnosticare, nu cele
pentru scopuri medicale, rame foto digitale,
semne digitale, staţii meteorologice digitale,
asistenţi personali digitali (APD), busole, tuburi
de evacuare, electrice, altele decât cele
pentru iluminat/tuburi electrice de evacuare,
altele decât cele pentru iluminat, unităţi de
disc pentru calculatoare, discuri, magnetice,
aparate pentru măsurarea distanţei, aparate
de înregistrare a distanţei/aparate pentru
înregistrarea distanţei, fluiere pentru, câini
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, instrumente de
măsurat pentru croitorie, conducte (electricitate),
DVD playere, aparate pentru editarea filmelor
cinematografice, ceasornice cu nisip (clepsidre),
dispozitive pentru iluminarea ouălor, tuburi
de protecţie pentru cablurile de electricitate,
materiale pentru reţelele electrice (fire de
sârmă, cabluri), şine electrificate pentru
montarea spoturilor, bobine electromagnetice,
pixuri electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice,
zgărzi electronice pentru dresarea animalelor,
sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, unităţi de efecte
electrice şi electronice pentru instrumentele
muzicale, table electronice interactive, tag-uri
de proximitate electronice ca aparate de control
de la distanţă, partituri muzicale electronice,
descărcabile, afişaje numerice electronice,
carduri magnetice codate, brăţări de identificare
codate, magnetice, cartele codate, Aparate
de mărit (fotografie), egalizatoare (aparate
audio), oculare, instrumente care conţin oculare,
ochelari de protecţie, facsimile, cabluri cu fibră

optică, aparate pentru tăierea filmelor, filme,
expuse, filtre pentru măştile respiratorii, filtre
pentru utilizare în fotografie, filtre pentru razele
ultraviolete, pentru fotografie, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de stins
incendiile, scări de incendiu, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
fire fuzibile, siguranţe, celule galvanice,
baterii galvanice, galvanometre, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, căşti pentru comunicare la distanţă,
senzori de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăţi, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit şi
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
sisteme de poziţionare globală (GPS), mănuşi
de protecţie împotriva accidentelor, mănuşi de
protecţie împotriva razelor X de uz industrial,
ochelari de protecţie pentru sporturi, grilaje
pentru baterii, dicţionare electronice portabile,
kituri hands-free (mâini libere) pentru telefoane,
căşti de protecţie pentru sporturi, căşti de radio,
aparate pentru reglarea căldurii,
aparate heliografice, dispozitive de marcare a
tivului, aparate de înaltă frecvenţă, suporturi
pentru bobine electrice, holograme, difuzoare
sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă artificială,
hidrometre, higrometre, fire de identificare
pentru cablurile electrice, mantale de identificare
pentru cablurile electrice, carduri de identitate,
magnetice, dispozitive de pornire, electrice,
pentru pornirea de la distanţă/dispozitive,
electrice pentru pornirea de la distanţa,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope,
inductoare (electricitate),
detectoare cu infraroşu,
circuite integrate,
carduri cu circuite integrate (carduri inteligente)/
carduri inteligente (carduri cu circuite integrate),
terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare,
interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate),
aparate de marcat fiscale,
aparate de ionizare, nu cele pentru tratarea
aerului sau apei,
calibre (instrumente de măsurare),
manşe de comandă pentru calculatoare, altele
decât cele pentru jocurile video,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
22/04/2021-25/04/2021

tonomate pentru calculatoare,
genunchiere pentru muncitori,
tăvi de laborator,
laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale,
capace pentru lentile,
lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori,
mire de nivelare (instrumente topografice)/stadii
(instrumente topografice),
instrumente de nivelare,
nivele (instrumente pentru determinarea
orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare,
veste de salvare,
centuri de salvare,
plute de salvare,
regulatoare de lumină, electrice,
indicatoare electronice cu emisie de lumină,
diode cu emisie de lumină (LED),
balasturi pentru iluminat,
încuietori, electrice,
indicatoare de pierdere electrică,
difuzoare,
lanterne magice,
casete magnetice,
fire magnetice,
suporturi magnetice de date,
codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
magneţi,
lupe (optică),
compasuri/busole marine,
stâlpi pentru antenele fără fir,
instrumente matematice,
măsuri,
aparate de măsurat,
dispozitive de măsurat, electrice,
sticlărie gradată,
instrumente de măsurare,
linguri pentru măsurare,
megafoane,
cârduri de memorie pentru aparatele de jocuri
video,
nivele de mercur,
şuruburi micrometrice pentru instrumentele
optice,
micrometre/instrumente de măsură,
microfoane,
microprocesoare,
microscoape,
contoare de distanţă parcursă pentru vehicule/
înregistratoare de kilometraj,
pentru vehicule,
oglinzi (optică),
telefoane mobile/celulare/telefoane celulare,
modemuri,

maşini de numărat şi sortat bani,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale,
monitoare (componente hardware pentru
calculatoare),
monitoare (programe de calculator),
mouse (periferice pentru calculatoare),
mouse pad-uri/suporturi pentru mouse,
protecţii dentare pentru sporturi,
semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor,
cleme pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook,
obiective (lentile) (optică),
instrumente de observare,
ohmmetre,
lanterne optice/lămpi optice,
lentile optice,
instrumente şi aparate optice,
pedometre,
vizoare (lupe) pentru uşi,
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice),
celule fotovoltaice,
pipete pentru laborator,
plottere,
prize electrice,
calculatoare de buzunar,
playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie,
manometre,
aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune,
circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate,
imprimante pentru utilizare împreună cu
calculatoarele,
prisme (optică),
procesoare (unităţi centrale de procesare)/unităţi
centrale de procesare (procesoare),
ecrane de proiecţie,
aparate de proiecţie,
dispozitive de protecţie împotriva accidentelor
pentru uz personal,
căşti de protecţie,
măşti de protecţie,
căşti de protecţie pentru sporturi,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator,
folii de protecţie adaptate pentru telefoanele
inteligente,
raportoare (instrumente de măsurare),
dispozitive de perforare a cartelelor pentru birou,
butoane pentru sonerii,
indicatoare de cantitate,
radiouri,
camere pentru vederea din spate a vehiculului,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
22/04/2021-25/04/2021

articole de îmbrăcăminte reflectorizante, pentru
prevenirea accidentelor,
veste de siguranţă reflectorizante,
aparate de reglare, electrice,
relee, electrice,
cartuşe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante sau fotocopiatoare,
instrumente de măsurare a înălţimii,
dispozitive pentru proiecţia tastaturilor virtuale,
pături de supravieţuire,
bureţi pentru căşti,
mănuşi dotate cu senzori,
dispozitiv de indicare cu bilă pentru calculator
(trackball),
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile,
prize electrice,
computer game software, downloadable,
suporturi adaptate pentru laptopuri,
articole pentru acoperirea capului sub formă de
căşti de protecţie,
rezistenţe, electrice,
măşti de protecţie respiratorie pentru purificarea
aerului,
măşti de respiraţie, altele decât cele pentru
respiraţia artificială,
rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare),
zaharometre,
plase de siguranţă/plase de salvare,
prelate de protecţie,
centuri de siguranţă, altele decât cele pentru
scaune de vehicule şi echipamente sport,
salinometre,
aparate de navigaţie prin satelit,
cântare,
cântare analizoare de greutate,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
dispozitive de securitate de tip token (dispozitive
de criptare),
semi-conductoare,
manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor,
sonerii de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice,
indicatoare mecanice,
indicatoare, luminoase,
simulatoare pentru conducerea şi controlul
vehiculelor,
sirene,
huse pentru laptopuri,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă,
rigle de calcul,
aparate pentru măsurarea unghiurilor de
înclinare/clinometre/indicatori de,
pantă/inclinometre,

ochelari inteligenţi,
telefoane inteligente,
ceasuri inteligente,
detectoare de fum,
tuburi cu oxigen,
baterii solare,
panouri solare pentru producerea de energie
electrică,
căşti pentru sudori,
portavoce,
lanţuri pentru ochelari,
şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari,
rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari,
ochelari,
aparate de verificare a vitezei pentru vehicule,
indicatoare de viteză,
aparate de măsurare a vitezei (fotografie),
nivele cu bulă de aer,
fluiere pentru sporturi,
vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare,
transformatoare amplificatoare,
casetofoane portabile,
stroboscoape,
subwoofere,
sulfitometre,
ochelari de soare,
întrerupătoare, electrice,
rigle în formă det (teuri) pentru măsurare,
calculatoare tip tabletă,
materiale didactice,
protecţii pentru dinţi,
aparate de telecomunicaţii sub formă de bijuterii,
receptoare de telefon,
aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de
telefon, telescoape, televizoare, indicatoare
de temperatură, etichete indicatoare de
temperatură, nu cele pentru scopuri medicale,
aparate de testare, nu cele pentru scopuri
medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, calculatoare client subţire
(thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, aparate de înregistrare a
timpului, ceasuri (dispozitive de înregistrare a
timpului), cartuşe de toner, neumplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, conuri de trafic,
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), unităţi flash USB, manometru
de vid, tuburi de vid (radio), radiouri pentru
vehicule, triunghiuri de avertizare a avarierii
vehiculului, verniere, aparate de înregistrare
video, casete video, casete cu jocuri video,
ecrane video, telefoane video, monitoare
video pentru bebeluşi, casete video, vizoare,
fotografice, căşti de realitate virtuală, viziere
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pentru căşti, regulatoare de tensiune pentru
vehicule, dispozitive de protecţie împotriva
supratensiunii, voltmetre, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, dispozitive purtabile de urmărire
a activităţii, calculatoare purtabile, monitoare
de afişare video purtabile, cântare, instrumente
şi aparate de cântărire, greutăţi, alarme cu
fluier, conuri de vânt pentru indicarea direcţiei
vântului, sisteme de cabluri electrice pentru
automobile, fire, electrice, măşti de protecţie
pentru muncitori, suporturi de odihnă pentru
încheieturile mâinilor pentru utilizare la calculator
28. Dispozitive pentru jocuri video arcade,
articole pentru tras cu arcul, momeală artificială
pentru pescuit, zăpadă artificială pentru pomii
de Crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table, mingi
pentru jocuri, mănuşi de baseball, mănuşi de
baseball/cricket (accesorii pentru jocuri), clopoţei
pentru pomul de Crăciun, jocuri de masă, sănii
bob, aparate pentru culturism/aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, arcuri pentru tragere, mănuşi
de box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri
de construcţie, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii
de Crăciun, capse pentru pistoale (jucării),
măşti de carnaval, jocuri de şah, table de şah,
extensoare pentru piept (aparate de exerciţii)/
aparate de exerciţii (extensoare), pomi de
Crăciun din material sintetic, suporturi pentru
pomii de Crăciun, hamuri pentru alpinişti, confeti,
truse de magie, manete de comandă pentru
consolele de jocuri, manete de comandă pentru
jucării, numărători (discuri) pentru jocuri, genţi
de cricket, pahare pentru zaruri, darts, zaruri,
discuri pentru sporturi, păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, protecţii pentru cot (articole
sportive), ţinte electronice, arme pentru scrimă,
măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuit,
linii (fire) de pescuit, labe de înot/mănuşi
de înot (înotătoare), plute de pescuit, discuri
zburătoare (jucării), mese de fotbal, jocuri,
aparate pentru jocuri, mănuşi pentru jocuri, corzi
pentru rachete, gută pentru pescuit, aparate
de gimnastică, giroscoape şi stabilizatoare de
zbor pentru modelele de aeronave, deltaplane,
hamuri pentru plăcile de windsurf cu velă,
arbalete (articole sportive), jocuri cu potcoave,
fluiere pentru vânătoare, patine de gheaţă,

patine cu rotile în linie, puzzle-uri, manşe de
comandă pentru jocurile video, caleidoscoape
mosoare pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru
genunchi (articole sportive), mah-jong, bile
de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de
divertisment),
păpuşi matrioska, suspensoare de sport pentru
bărbaţi (articole sportive), ace de pompe pentru
umflarea mingilor de joacă, plase pentru sporturi,
jucării cu caracter de noutate pentru petreceri,
jucării cu caracter de noutate pentru a face
glume, ornamente pentru pomii de Crăciun, cu
excepţia instalaţiilor, lumânărilor şi produselor
de cofetărie, pachinko, plăci de padelă, pălării
din hârtie pentru petreceri, jocuri de societate,
aparate pentru exerciţii fizice, pifiatas, baloane
pentru petreceri, mingi/bile de joacă, cărţi de
joc, jucării de pluş, jucării de pluş cu păturică
ataşată, jocuri portabile cu ecrane cu cristale
lichide, jocuri portabile şi jucării cu funcţii de
telecomunicaţii integrate, căptuşeli de protecţie
(părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete/bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe
de pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru
bicicletele staţionare de antrenament, machete
de vehicule la scară seturi de machete la
scară (jucării), scutere (jucării), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri legături pentru schiuri, schiuri,
automate (maşini de jocuri), globuri de zăpadă,
snowboard-uri, rachete de zăpadă, bule de
săpun (jucării), protecţii pentru tălpile clăparilor
pentru mersul pe jos, titirezi (jucării), corzi pentru
rachete, jucării umplute, piscine (articole de
joacă), plăci de înot, centuri de înot, veste de
înot, saltele gonflabile pentru piscine, leagăne,
mese de tenis de masă, ţinte pentru tragere,
ursuleţi de pluş, plase de tenis, măşti de
teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu aer de
jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri, maşini
de jucărie, machete de jucărie, case de jucărie
pentru copii, cochilii de protecţie pentru sport,
figurine de jucărie, roboţi de jucărie, jucării care
imită articolele cosmetice, jucării din plastilină
inteligentă, jucării din aluat de modelare, jucării
pentru animalele de companie, jucării, triciclete
pentru copii (jucării), bastoane de învârtit, maşini
pentru jocuri video, aripioare de înot, curele
pentru ridicarea greutăţilor (articole sportive),
jucărie senzorială antistres.
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(210) M 2021 03283
(151) 22/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060013, ROMANIA

(540)

BCR Financial Coach

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.25; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 03284
(151) 22/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)
BCR Financial Coach

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 03285
(151) 22/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060013, ROMANIA

(540)

BCR Financial Coach

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 03286
(151) 22/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060013, ROMANIA

(540)

BCR Financial Coach

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
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36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 03287
(151) 22/04/2021
(732) JAM SESSION AGENCY S.R.L.,

STR. DR. THOMA IONESCU NR.
9, AP. 4, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

JAM SESSION

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.03.24; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03288
(151) 22/04/2021
(732) AGRONOR S.R.L., STR. SATU

MARE NR.13, JUDEȚUL SATU
MARE, LIVADA, 447180, SATU
MARE, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Agronor

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.01.16; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03

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

clase:
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
produse agricole și de acvacultură brute și
neprocesate, produse horticole și forestiere
brute și neprocesate.
35. Servicii de vânzare produse agricole, servicii
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul în
legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în legătură cupreparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata și cu amănuntul în legătură cu furaje
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în legătură cu produse pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în legătură cu materiale
de litieră pentru animale, servicii de vânzare
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cu ridicata și cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale.

───────

(210) M 2021 03289
(151) 22/04/2021
(732) FULL ELECTRICS SRL, B-DUL

CONSTANTIN BRANCOVEANU
NR.5 (CORP A), AP. 3, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300217, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

Full

(531) Clasificare Viena:
26.02.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare de afaceri, servicii de relocare
pentru afaceri, asistență în afaceri, asistență în
conducerea afacerilor, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
publicitară, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, management în procesele de
afaceri, investigații comerciale, management de
afaceri comerciale, managementul activităților

comerciale, managementul afacerilor în
domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul computerizat al
afacerii (pentru terți), managementul proiectelor
de afaceri, managementul proiectelor de
afaceri (pentru terți), managementul relației
cu clienții, managementul societății (pentru
terți), managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanța în procesele de
afaceri, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, negociere
de contracte de publicitate, negociere de
contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți prin sisteme
de telecomunicații, organizare de întâlniri
de afaceri, organizarea afacerilor, planificarea
afacerilor, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de consultanță în afaceri, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de consultanță și de
management al afacerilor, servicii de colaborări
de afaceri în rețea, servicii de franciză care
oferă asistență în afaceri, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de intermediere comercială, servicii
de reprezentanță comercială, servicii on-line
de colaborări de afaceri în rețea, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, supravegherea
afacerii (în numele terților), abonamente la
servicii de baze de date prin telecomunicatii,
achiziții de produse în numele societăților
terțe, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, agenții de import-
export, analiză de preț, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
magazine de covoare, închiriere de standuri de
vânzare, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la hardware de calculator, servicii de comerț
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cu ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electronice de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de măsurare a timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
radiatoare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de
feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conținut înregistrat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive de protecție
acustică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile de gătit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de răcire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de feronerie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale tipărite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, vânzare cu amănuntul
de carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de îmbrăcăminte, vânzare cu amănuntul de
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carduri preplătite ale terților pentru cumpărare de
conținut media, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, transport.

───────

(210) M 2021 03290
(151) 22/04/2021
(732) SILVIU ANDREI VLADAREANU,

STR. ANDREI MURESANU NR.
53, BL. A6, AP. 12, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIESTI, 100379,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Orthodox Heritage

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 03291
(151) 22/04/2021
(732) ANDREI GABRIEL NEBUNOIU,

STR. RAMNICU VALCEA NR.
25, BL. 20 B, SC. 2, ET. 3, AP.
73, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BRO BRODER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
articole de încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte și părți
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.
37. Servicii oferite de stații service pentru
întreținerea vehiculelor, stații service pentru
repararea vehiculelor, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor, servicii oferite de
service pentru întreținerea vehiculelor, servicii de
service pentru repararea vehiculelor, întreținere,
service, tuning și reparare de motoare și
electromotoare fără a schimba vreuna dintre
proprietățile sale.
41. Organizare de festivaluri, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, educație, divertisment
și sport, servicii educative, de divertisment
și sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului.

───────
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(210) M 2021 03292
(151) 22/04/2021
(732) CREADENT SRL, CALEA

BOGDANESTILOR NR.29,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR.
33, ET.1, AP. 7, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
CREADENT

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

40. Servicii de tehnician dentar, fabricare la
comandă de proteze dentare, fabricare la
comandă de proteze dentare și danturi, servicii
de rafinare a deșeurilor dentare.

───────

(210) M 2021 03293
(151) 22/04/2021
(732) ADRIAN-CLAUDIU SÎNA, BD.

BUREBISTA NR.2, BL.D14,
SC.2, ET.3, AP.39, SECTOR 3,
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)

AMETITE ROSE

(531) Clasificare Viena:
19.07.25; 27.05.01

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

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

───────

(210) M 2021 03294
(151) 22/04/2021
(732) MUZEUL BISERICII SF. NICOLAE,

PIATA UNIRII NR. 2, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
PRIMA SCOALA
ROMANEASCA

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

16. Reprezentări grafice.
41. Activități culturale.

───────

(210) M 2021 03295
(151) 22/04/2021
(732) SC. 2MCV PREMIUM INVEST SRL,

STR. VERII NR. 30, JUDETUL
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

JOVIAL RESIDENCE
CALITATEA, UN STANDARD

IN PROIECTUL NOSTRU!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 07.01.08

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

clase:
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36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2021 03297
(151) 22/04/2021
(732) TIMEX SRL, BD. MARASESTI NR.

10, SC. E, AP. 97, JUD. BACĂU,
ONESTI, BACĂU, ROMANIA

(540)

N Notarius

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.13.25; 26.04.02

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

clase:
9. Software utilitar descărcabil.

───────

(210) M 2021 03298
(151) 22/04/2021
(732) SC INMELCON PROD SA, LOC

COMP. BARSESTI, 137C, JUD.
GORJ, TG JIU, 210001, GORJ,
ROMANIA

(540)

INMELCON PROD

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.04.01; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2756C), alb

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

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, construcții transportabile metalice,
cabluri și fire neelectrice din metale comune, mici
articole de fierărie, containere metalice pentru
depozitare sau transport, seifuri.

───────

(210) M 2021 03299
(151) 22/04/2021
(732) TRESARE BB&B S.R.L., STR.

THEODOR PALLADY NR. 50,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

La Giuggiola GELATERIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.10
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(591) Culori revendicate:violet (HEX
#9F3994), alb

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

30. Îngheţată, produse de patiserie şi cofetărie,
ciocolată, șerbeturi şi alte glazuri comestibile,
băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată
sau ceai, plăcinte, nuci învelite în ciocolată,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
băuturi, torturi şi prăjituri, produse de cofetărie
cu migdale, agenţi de legare pentru îngheţată,
biscuiți şi fursecuri, torturi şi prăjituri, pudră
de tort, cocă şi aluat de tort, glazură de tort,
bomboane de decor pentru torturi, caramele
(dulciuri), caramele (bomboane), spume de
ciocolată, decoraţiuni de ciocolată pentru torturi,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), dulce
de leche, esențe pentru produse alimentare,
cu excepția esențelor eterice şi a uleiurilor
esențiale, fondante (produse de cofetărie),
arome alimentare, altele decât uleiuri esențiale,
jeleuri de fructe, turtă dulce, dropsuri şi pastile
(produse de cofetărie), macarons.

───────

(210) M 2021 03300
(151) 22/04/2021
(732) CASTELLINO TRAVEL SRL, STR.

MAIOR ROSITA, 11, JUD. BACĂU,
TARGU OCNA, 605600, BACĂU,
ROMANIA

(540)
Aurul Ocnei

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

3. Săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, săruri de baie (nemedicinale), săruri
de baie parfumate, săruri de baie (nu de uz
medical), săruri pentru baie, altele decât cele
pentru uz medical.

───────

(210) M 2021 03301
(151) 22/04/2021
(732) 5 TG SMILE COFFEE SA, STR.

CORALULUI, NR. 2, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
Smile, there's coffee!

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, amestecuri de
ceai, amestecuri de cafea și cicoare, amestecuri
de esențe de cafea și extracte de cafea
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, băuturi din cafea, boabe de cafea,
capsule de cafea umplute, cafea decafeinizată,
înlocuitori de cafea, cafea preparată și băuturi pe
bază de cafea, batoane de cereale și batoane
energizante, produse de brutărie, produse de
patiserie, dulciuri.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), furnizare de alimente
și băuturi în internet-cafe, servicii oferite de
baruri, servicii oferite de ceainării, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii de local
public, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
furnizate de cafenele.

───────
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(210) M 2021 03302
(151) 22/04/2021
(732) SATUL INTELIGENT SRL, STR.

INV. ST. STĂNCESCU NR. 90,
SAT ALUNIŞU, JUD. DÂMBOVIŢA,
COMUNA CORNĂŢELU,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
Smart Village

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
acoperăminte pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducere şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ cu
ridicata şi amănuntul.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 03303
(151) 22/04/2021
(732) PANDORA PUBLISHING SRL,

STR. SF. CONSTANTIN NR. 9,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Anansi WORLD FICTION

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 02.01.23

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie și de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen și materiale pentru artiști, pensule,
materiale didactice și educative, folii de plastic
pentru documente, folii și pungi pentru ambalat
și împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ștampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru mașinile de
adresare, mașini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
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(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animații de tip celulă, invitații
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, pungi (plicuri, săculeți)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, șine de legare (legătul cărților), mostre
biologice utilizate în microscopie (materiale
didactic, table de scris, sugative, schițe/planuri,
materiale de legătorie, aparate și mașini de
legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărți, cărți broșate, semne de cărți,
cărți, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri/cartele, carcase pentru ștampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărți, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori)/cromo, benzi pentru trabucuri, planșete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou/
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărților/pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperți
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru cârduri
de credit, neelectrice, protecții din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecții de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecții din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută / piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, ace pentru
gravură, gravuri obținute prin acvaforte, pânze

de legătorie, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/
statuete din papier mâche (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, stegulețe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie/învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturași
publicitari, mape pentru hârtii/dosare din plastic
pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu
cerneală, mașini de francat pentru utilizare
la birou/aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărți
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
țesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraț
pentru pictori, șervețele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secțiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ștampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleți, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare, fișe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tușuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tușiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de pește pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărți), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, mașini și aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafețele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ștampile de obliterare, perforatoare
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de birou, rechizite de birou, cu excepția mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptușire din hârtie sau carton/ umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notițe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în școală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
șevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broșuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi și cârduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, mărunțitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuțite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decorațiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, mașini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură și caligrafie, prespapieruri, papier
mâche (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru pașapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare/
cutii pentru stilouri, materiale pentru ștergerea
stiloului, mașini de ascuțit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuțitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru mașini de
tricotat tip jacquard, publicații periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deșeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poștale, cărți poștale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicații tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din

material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu șnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru mașinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru școală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ștampile de sigilare, ceară
de sigilare, mașini de sigilare pentru birou,
compuși de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ștampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, șabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri și creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oțel, stilouri din
oțel, cutii de matrițe, plăci de matrițe, șabloane
(papetărie), matrițe, abțibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, șervețele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, fețe de masă din hârtie, protecții
pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești,
bilete, șervețele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, șabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonașe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/ decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea și
numărarea banilor, caractere (numere și litere)/
litere (caractere), panglici pentru mașina de
scris, taste pentru mașina de scris, mașini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tăblițe de
scris, cărți de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
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academii (educație), instruirea în artele
marțiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade , dresarea animalelor,
închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumusețe, educație de tip școală
cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilități pentru cazinouri jocuri de noroc,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, cursuri de
corespondență, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informații în domeniul educație, examinări
referitoare ia educație, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, producții de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de cățărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumutare biblioteci, închirierea de
aparate de fuminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artiști, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilități

pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii
de compoziție muzicală, producția de muzică,
servicii de reporteri de știri, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de competiții sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educație fizică, instruire practică
(demonstrații), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestațiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărților, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio și televizoarelor, producția de programe
radio și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe față, educație
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producția de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilități sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepția vehiculelor, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilități
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, închirierea terenurilor de tenis,
producții de teatru, servicii de agenție de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
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sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditații, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte altele decât
cele publicitare, servicii de grădină zoologică.

───────

(210) M 2021 03304
(151) 22/04/2021
(732) ASTRAZENECA PHARMA SRL,

STR. MENUETULUI NR.12,
BUCHAREST BUSINESS PARK
BUILDING D, ARIPA DE VEST,
ET.1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

conexio Un program
AstraZeneca

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
telemarketing.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizarea şi

susţinerea de simpozioane, organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană.

───────

(210) M 2021 03305
(151) 22/04/2021
(732) WLC EXPERT SERVICES S.R.L.,

SOS. COLENTINA NR. 26,
BL. 64ABC, SC. A2, ET. 4, AP.
52, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MiniLease flexibilitate
în mobilitate

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0033cc, HEX #011526), portocaliu
(HEX #ff9900), roşu (HEX #f21111)

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, asigurări, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru echipamente,
acordare de finanțare pentru societăți, acordare
de finanțare pentru vânzarea și cumpărarea
de bărci, acordare de finanțare pentru vânzări,
acordare de finanțare pentru întreprinderi,
acordare de finanțare în domeniul comercial,
acordare de fonduri pentru instituții de
cercetare, acordare de fonduri pentru entități
comerciale, acordarea finanțării, administrare
de capital, administrare de conturi de
economii, administrare de depozite acceptate,
administrarea afacerilor financiare, alocare de
bunuri, asistență financiară, brokeraj de credite
de compensare a emisiilor de carbon, brokeraj
de servicii financiare, coordonarea afacerilor
financiare online, depozite de economii,
deținerea de depozite, elaborare de cotații pentru
estimare de costuri, facilitare și intermediere
pentru finanțare, finanțare comercială, finanțare
cu plata în rate, finanțare de capitaluri
proprii, finanțare de creanțe, finanțare de
mărfuri, finanțare de proiecte, finanțare pentru
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dezvoltarea de produse, finanțare pentru mici
întreprinzători, finanțarea companiilor, finanțarea
de achiziții, finanțări pentru achiziționarea de
vehicule, furnizare de capital de investiții,
furnizare de garanții financiare, furnizare de
informații și analize pe internet în domeniul
investițiilor financiare, furnizare de servicii
financiare prin intermediul unei rețele globale
de computere sau prin internet, furnizarea de
servicii financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, gestionare a activelor, gestionare a
fondurilor de capital privat, gestionare pentru
acordare de finanțare, gestionare de patrimoniu,
gestiune financiară prin internet, gestiunea
activelor financiare, investiții financiare, investiție
financiară, management financiar și planificare
financiară, management financiar pentru afaceri,
organizare de tranzacții financiare, procurare
de fonduri în scopuri financiare, realizare
de tranzacții financiare, schimburi financiare,
servicii de afaceri monetare, servicii de
brokeraj financiar, servicii de brokeraj pentru
intermedierea finanțării de către alte instituții
financiare, servicii de finanțare, servicii de
economii și împrumut, servicii de emitere de
capital, servicii de finanțare comercială, servicii
de finanțare corporativă, servicii de finanțare
industrială, servicii de finanțare pentru societăți,
servicii de finanțare referitoare la comerț, servicii
de gestiune financiară, servicii de gestionare
a activelor, servicii de informare, consiliere
și consultanță financiară, servicii de investiții,
servicii de împrumut, de credit și leasing
financiar, servicii de gestiune financiară oferite
pe internet, servicii de intermediere financiară,
servicii de investiții cu rentă variabilă, servicii
de investiții financiare, servicii de management
al riscului financiar, servicii de investiții cu
venit fix, servicii de schimburi financiare,
servicii de transfer de valută, servicii de
tranzacții financiare privind dobânzile, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
computerizate privind societățile comerciale
de vânzare cu amănuntul, servicii financiare
furnizate societăților în parteneriat, servicii
financiare furnizate pe internet și prin telefon,
servicii financiare furnizate prin intermediul
internetului, servicii financiare prestate prin
mijloace electronice, servicii financiare privind
vehiculele cu motor, servicii financiare în
domeniul transportului de mărfuri, servicii
financiare privind afacerile, servicii financiare
privind economiile, servicii financiare referitoare
la comercializarea vehiculelor, servicii financiare
și monetare
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, furnizare de informații despre

închirierea de mașini și aparate pentru ambalare
sau împachetare, închiriere de echipamente gps
pentru navigație, închiriere de garaje și de locuri
de parcare, închiriere de spații, structuri, unități
și containere pentru depozitare și transport,
închiriere de căi carosabile mobile, închirierea
mijloacelor de transport, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, închirierea
de locuri de parcare, închirieri de mașini și
aparate de încărcare și descărcare, închirieri de
rambleuri carosabile mobile, închirieri de spații
de parcare pentru vehicule, închirieri (charter) de
vehicule pentru transport, organizarea serviciilor
de transport, organizarea transportării, servicii
de transport cu automobile, servicii de transport
cu mașina, servicii de transport, servicii de
transport de autovehicule, servicii de șoferi,
consultanță în domeniul serviciilor de transport,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
furnizare de informații despre servicii de
închiriere de biciclete, furnizare de informații
despre închirierea de spații de depozitare,
furnizare de informații despre transport cu
mașina, furnizare de informații cu privire la
servicii de închiriere de mașini, furnizare de
informații despre servicii de șoferi, furnizare de
informații privind tarifele, servicii de rezervare
oferite de agenții de închirieri de mașini

───────

(210) M 2021 03306
(151) 22/04/2021
(732) IONEL OPREA, DRM. PADUREA

NEAGRA NR. 60A, BL. 05/2,
SC. B, ET. 3, AP. 10, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
TERAPIS ENERGIA VIEȚII

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

44. Servicii medicale, servicii medicale si de
sanatate, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru
SPA, servicii de terapie, servicii de terapie
ocupațională și reabilitare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
22/04/2021-25/04/2021

(210) M 2021 03307
(151) 22/04/2021
(732) FUN ZANZIBAR EVENTS SRL,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.
48A, JUDET DOLJ, , JUD. DOLJ,
FILIASI, 205300, DOLJ, ROMANIA

(540)

ZANZIBAR PUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 29.01.11

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
restaurante (servirea mesei), restaurante pentru
turiști, servicii de restaurant washoku, asigurarea
de hrană și băuturi, cazare temporară, pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, decorare de alimente,
decorare de torturi, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe

bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii contractuale de
alimentație, servicii de bar cu servire de vin,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servicii de cantină, servicii de local
public, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii de
restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare de
alimente și băuturi), servicii de somelier, servicii
de terasă berărie, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii în domeniul
gustărilor, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și băuturi
în internet-cafe, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de băuturi alcoolice,
servirea de băuturi în berării, servirea de băuturi
în microberării, sevicii de baruri care servesc
bere, servicii oferite de snack-baruri.

───────
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(210) M 2021 03308
(151) 22/04/2021
(732) PUIU EUGEN DUMITRU,

STR.BARBU DELAVRANCEA
NR.15A, SC.1 ET.3 AP.8, SECTOR
1, BUCURESTI , 011352,
ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR.51 BL.37, SC.2
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI ,
040425, ROMANIA

(540)

CANGO MOBILITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
galben, verde, gri

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

9. Software de monitorizare de rețele tip cloud,
procesoare (unități centrale de prelucrare),
software pentru cloud computing, software
pentru servere de cloud, servere cloud, software
cms (sistem de gestionare a conținutului),
aparate de comunicații, concentratoare de
comunicații, unități de interfață de comunicare,
modemuri de comunicare, software de
comunicații, software de comunicare pentru
conectarea rețelelor informatice mondiale,
aparate de comunicatie pentru vehicule,
calculatoare pentru comunicații, software de
calculator pentru prelucrarea datelor de
comunicare, software pentru servere de
comunicații, software de aplicații de calculator,
aplicații de calculator pentru aparate de navigație
pentru vehicule, aplicații de calculator pentru
comenzi auto, aplicații de calculator pentru
comanda conducerii automate de vehicule,
programe de operare pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, software pentru sisteme de
operare pe calculator, sisteme de operare a

calculatorului, software de prelucrare a datelor,
programe informatice care permit accesul
sau pentru controlul accesului, programe de
calculator pentru gestionarea rețelelor, programe
de calculator pentru controlul autonom al
vehiculelor, programe de calculator pentru
conducerea asistată a vehiculelor, programe
de calculator pentru conducerea autonomă
a vehiculelor, aplicații software pentru web,
software utilitar, software pentru gestionarea
traficului, aparate de telemetrie, aparate
terminale telematice, aparate telematice,
software de suport pentru sisteme, software
pentru sisteme electronice de asistență la
condus, drivere pentru dispositive, instrumente
pentru dezvoltarea de software de calculator,
aplicații software de calculator, descărcabile,
simulatoare pentru conducerea sau controlul
vehiculelor, simulatoare pentru simularea
conducerii vehiculelor terestre, software de
calculator înregistrat pentru conducere auto în
siguranță, software de comandă pentru mașini,
software pentru operare lan (rețea locală),
portaluri pentru internetul lucrurilor (iot), interfețe
(informatică), software interactive, portaluri
inteligente pentru comunicare, sisteme de
siguranță electronice integrate pentru vehicule
terestre, instrumente pentru examinarea datelor
fizice, programe de calculator pentru navigarea
autonomă a vehiculelor, programe de calculator
pentru acționarea de vehicule, software
informatic de uz comercial, programe informatice
pentru administrarea bazelor de date, software
pentru urmărirea comportamentului șoferilor,
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), pachete de
software de calculator, platforme de software
de calculator, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, software,
software de calculator pentru acționarea
de vehicule, calculatoare pentru vehicule
autonome, echipamente pentru colectarea
de date, echipamente pentru comunicarea
de date, hardware pentru comunicarea de
date, software pentru comunicarea de date,
software pentru comprimarea datelor, aparate
şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice,
fotografice, cinematografice,optice, de cântărire,
de măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice, discuri
compacte, dvd-uri şi alte suporturi digitale
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de înregistrare, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, software de calculator,
extinctoare, componente electrice şi electronice,
componente electrice şi electronice pentru
motoare de autovehicule şi pentru autovehicule,
componente electronice pentru card-uri de
memorie cu miniprocesor, aparate telematice,
aparate terminale telematice, software telematic,
echipamente pentru colectarea de date (inclusi
în domeniul telematicii), software de calculator
pentru colectarea de date de localizare,
hardware (programe) de calculator pentru
culegerea de date de localizare, componente
hardware cu memorie, hardware (programe)
pentru comunicarea de date.
37. Instalare de hardware pentru sisteme
informatice, servicii de reparaţii pentru
următoarele produse: aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare de control (verificare),
de siguranţă (salvare) şi didactice, aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda
curentului electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, dvd-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare, componente electrice şi
electronice, componente electrice şi electronice
pentru motoare de autovehicule şi pentru
autovehicule, componente electronice pentru
card-uri de memorie cu miniprocesor, aparate
telematice, aparate terminale telematice,
software telematic,
echipamente pentru colectarea de date (inclusiv
în domeniul telematicii), software de calculator
pentru colectarea de date de localizare,
hardware de calculator pentru culegerea de
date de localizare, componente electrice şi
electronice pentru motoare de autovehicule şi
pentru autovehicule, componente hardware cu
memorie, hardware pentru comunicarea de date.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologice,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software, recuperare de
date IT, consultanță în domeniul calculatoarelor,
consultanţă în domeniul hardware de
calculator , programare pentru calculatoare,

copierea programelor informatice, consultanță în
domeniul programelor de calculator, proiectare
de software, instalarea de programe, întreținerea
programelor de calculator, actualizarea
software-ului, actualizarea de programe,
proiectarea sistemelor informatice, analiza
sistemelor informatice, servicii de protecție
împotriva virușilor informatici, recuperare de date
informatice, închirierea de programe informatice,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele
de calculatoare, platformă ca serviciu (PaaS),
servicii de proiectare tehnologică, platforme
pentru inteligență artificială sub formă de
software ca serviciu (SaaS), furnizarea de
programe de calculator cu inteligență artificială
în rețele de date, servicii software ca serviciu
(SaaS) care oferă software pentru învățare
automată, învățare aprofundată și rețele neurale
profunde, servicii de analiză de date tehnice,
dezvoltare de sisteme pentru prelucrarea de
date.

───────

(210) M 2021 03309
(151) 22/04/2021
(732) INK PUBLISHING HOUSE SRL,

BL. PETRE TUTEA 120, AP. 5, JUD
TIMIȘ, DUMBRAVITA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Ink Publishing House

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

16. Cărți, cărți ilustrate
41. Servicii de editare de cărți și recenzii altele
decât cele cu scop publicitar.

───────
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(210) M 2021 03310
(151) 22/04/2021
(732) ADRIAN-DORIN RĂDUȚ, STR.

RAPSODIEI NR. 6A, AP. 14, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) KEYPI- API, STR. TURDA NR. 127,
BL. 2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Bijou

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, marketing și promovare prin
toate mijloacele cunoscute sau care se
vor dezvolta în viitor, inclusiv on-line într-o
reţea computerizată sau platforme de internet
ori websiteuri, pentru servicii de cafenea,
restaurant, bar, magazine online şi lanţuri de
magazine, servicii de comerţ cu amănuntul
sau en-gross, prin toate mijloacele, inclusiv
prin magazine, lanţuri de magazine, cafenele
şi comenzi prin internet, de cafea şi produse
asociate, accesorii în legătură cu sau pe
bază de cafea, cafea măcinată, cafea boabe,
ceai, cacao, cafea preparată şi cafea espresso
preparată, precum şi de băuturi având la bază
cafea, espresso şi/sau lapte, prezentarea on
line a produselor prin intermediul unui site
web specializat, realizarea de reclame, anunturi
publicitare, promoţii pentru aceste produse,
prin toate mijloacele cunoscute sau care se
vor dezvolta în viitor, inclusiv prin internet,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, furnizarea de informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, inclusiv
servicii de asistenţă si consultanţă comercială,
servicii de agenții de import-export de cafea şi
produse în legătură cu sau pe bază de cafea.

43. Servicii oferite de cafenele, baruri, ceainării,
servicii oferite de restaurante.

───────

(210) M 2021 03311
(151) 22/04/2021
(732) CASABA SRL, STR VESTULUI

NR 27, JUD PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
ORGULESCU MARIANA,
STR FAGETULUI 144,
BL.ST2,SC.B,AP.46, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CASABA RESIDENCES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.09

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

clase:
36. Investiții imobiliare, servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, intermediere de închirieri de
proprietăți imobiliare, finanțare în domeniul
proprietăților imobiliare, organizare de închirieri
(doar proprietăți imobiliare), servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți
37. Consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), construire de fundații pentru
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structuri de construcții civile, amenajare
teritorială pentru construcții, consolidare de
clădiri, construcția de clădiri, construcție de
clădiri și de alte structuri, construcție de clădiri de
apartamente, construcție de case

───────

(210) M 2021 03313
(151) 22/04/2021
(732) CLUB RAZELM S.R.L., ȘOSEAUA

CONSTANȚEI NR. 19, BL. P4B,
SC. C, ET. 1, AP. 28, JUDEȚUL
CONSTANȚA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

ViiLaLac

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 01.01.04; 26.11.05; 26.11.08

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 03314
(151) 22/04/2021
(732) CASA DE VINURI NEGRINI

S.R.L., SOS. ANDRONACHE
NR. 137, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ag / um

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
43. Servicii de asigurarea de hrană și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi.

───────
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(210) M 2021 03315
(151) 22/04/2021
(732) OPTICAL NETWORK S.R.L.,

STRADA HORIA MACELARIU
NR. 61-81, CORP B, PARTER,
CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL,
STRADA POPA SAVU NR.
42, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VISION TECH

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

clase:
9. Lentile de contact.

───────

(210) M 2021 03316
(151) 22/04/2021
(732) CLUB RAZELM SRL, ȘOSEAUA

CONSTANȚEI NR. 19, BL. P4B,
SC. C, ET. 1, AP. 28, JUDEȚUL
CONSTANȚA , MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Cherhana Venus

(531) Clasificare Viena:
03.09.01; 27.05.08

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 03317
(151) 22/04/2021
(732) CASA DE VINURI NEGRINI

S.R.L., SOS. ANDRONACHE
NR. 137, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ag / um Negrini

(531) Clasificare Viena:
27.05.13; 27.05.17; 26.11.08

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
43. Servicii de asigurarea de hrană și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 03318
(151) 22/04/2021
(732) SC ALMADIDO MIXT S.R.L., B-

DUL FICUSULUI NR. 19, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR.
15, BL.E4 , AP.54, JUDEȚUL
GALAȚI, GALATI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

THE SOCRATIC GAME
Because solutions stay
under emotional layers

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.11; 27.05.17; 26.04.02;
24.17.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:kaki (Pantone
618C), negru, alb, gri

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
de joacă folosite în creșele de copii, aparate de
joacă pentru interior pentru copii, cărți de joc
destinate utilizării la numerele de iluzionism, cărți
de tarot (cărți de joc).
35. Administrare de afaceri, administrare de
afaceri pentru furnizorii de servicii independenți,
administrare de concursuri în scopuri publicitare.
41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, ateliere
organizate în scopuri culturale, organizarea și
susținerea de ateliere recreative, audiții pentru
spectacole televizate cu jocuri, servicii oferite
de centre de divertisment, atestare de servicii
de educație, coordonare de activități culturale,
coordonare de activități de divertisment,
divertisment, divertisment interactiv, divertisment
interactiv on-line, divertisment furnizat prin
sisteme de videotext, divertisment furnizat
prin telefon, divertisment pe internet, educație
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și instruire, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
divertisment online sub formă de turnee de
jocuri, furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de informații despre activități culturale, furnizare
de informații în materie de recreere, furnizarea
de informații în materie de divertisment,
îndrumare, organizare de activități recreative,
organizare de webinare (instruire), organizare
și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, servicii de educație,
instruire și divertisment.

───────

(210) M 2021 03320
(151) 22/04/2021
(732) SELVA DECKING SYSTEMS

S.R.L., ALEEA PĂDURII NR.
15, SAT SĂFTICA, JUD. ILFOV,
COMUNA BALOTEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) LUPŞA ŞI ASOCIAŢII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

SELVA FLOORS
WWW.SELVA - PARCHET.RO

PARCHET & DECK

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 05.01.01; 05.01.07

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu unsori industriale, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu ceară
pentru parchet, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu parchet, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu frize de parchet,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu parchete de lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parchet stratificat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu parchet cu placaj din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ceară pentru parchet, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu parchet, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu frize de parchet, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu parchete de
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu parchet stratificat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu parchet cu
placaj din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lipiciuri (apreturi), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu adezivi
pentru acoperiri de podele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu substanțe pentru
îndepărtarea adezivilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lacuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lacuri
pentru protejarea podelei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu benzi cu adeziv pentru
fixarea materialelor de acoperire a pardoselii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu platforme nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adezivi pentru
acoperiri de podele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu substanțe pentru
îndepărtarea adezivilor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lacuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu lacuri
pentru protejarea podelei, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu benzi cu
adeziv pentru fixarea materialelor de acoperire
a pardoselii, ervicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șuruburi metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șuruburi
din metal pentru lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plinte nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
profile (profiluri) din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu profile de imitație
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șuruburi nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șuruburi
pentru lemn nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scări din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scări fabricate din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șuruburi
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șuruburi din metal pentru
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lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu plinte nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
profile (profiluri) din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu profile de imitație
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șuruburi nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu șuruburi pentru lemn nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu scări
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu scări fabricate din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu straturi
de protecție pentru suprafețe din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu straturi de protecție pentru suprafețe din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu platforme nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu plăci
din lemn de esență tare pentru podele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu plăci
din lemn de esență moale pentru podele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plăci de lemn pentru podele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pavaje din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu blocuri nemetalice pentru utilizare
în construcția podelelor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu reazeme pentru
poduri (materiale de construcții) nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu profiluri de punte nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
colțari pentru pereți din rigips, nu din metal
(materiale de construcție), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu podele
plutitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pardoseli nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu șape pentru pardoseli, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
căptușeală pentru pardoseală fabricată din plută,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu căptușeli pentru pardoseală, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu planșee nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu podele
modulare din plastic care servesc ca acoperiri
pentru sol, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dale nemetalice pentru
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pardoseli din plută,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu podele din cauciuc, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pardoseli temporare, nu din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aditivi
chimici pentru uleiuri industriale, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu unsori
industriale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aditivi chimici pentru uleiuri
industriale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu profiluri de punte nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu colțari pentru pereți din rigips, nu din metal
(materiale de construcție), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu podele plutitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pardoseli nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șape pentru pardoseli,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căptușeală pentru pardoseală fabricată din plută,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căptușeli pentru pardoseală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu planșee nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu podele modulare din plastic care servesc
ca acoperiri pentru sol, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dale nemetalice pentru
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pardoseli din plută, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu podele din
cauciuc, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pardoseli temporare, nu din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lipiciuri (apreturi), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jardiniere, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu jardiniere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plăci din lemn de
esență tare pentru podele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu plăci din lemn de
esență moale pentru podele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu plăci de lemn pentru
podele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pavaje din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu blocuri nemetalice
pentru utilizare în construcția podelelor.

───────
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(210) M 2021 03321
(151) 22/04/2021
(732) SADAGRO INTERPROD SRL, SAT

CIORANII DE JOS NR. 1174F, JUD.
PRAHOVA, COMUNA CIORANI,
107160, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SADAGRO INTERPROD
FURAJE CIORANI

PENTRU O CRESTERE
ECHILIBRATĂ ŞI SĂNĂTOASĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.07.02; 29.01.02;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
356c), galben (Pantone 129c)

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

31. Produse alimentare și hrană pentru animale.
───────

(210) M 2021 03322
(151) 22/04/2021
(732) SELVA DECKING SYSTEMS

SRL, ALEEA PĂDURII, NR. 15,
SAT SĂFTICA, COM BALOTEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

DECKING.RO BY
SELVA FLOORS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.03; 26.04.11;
27.05.11

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu straturi de protecție pentru suprafețe din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu straturi de protecție pentru suprafețe
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șuruburi metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șuruburi din metal
pentru lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu plinte nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu profile (profiluri)
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu profile de imitație din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șuruburi nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șuruburi pentru lemn
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu scări din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scări fabricate
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șuruburi metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu șuruburi din metal pentru lemn, servicii de
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vânzare cu amănuntul online în legătură cu plinte
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu profile (profiluri) din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu profile de imitație din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu șuruburi nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șuruburi
pentru lemn nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu scări din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu scări fabricate din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lipiciuri
(apreturi), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu adezivi pentru acoperiri de podele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
substanțe pentru îndepărtarea adezivilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lacuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lacuri pentru protejarea podelei, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu benzi cu
adeziv pentru fixarea materialelor de acoperire
a pardoselii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu platforme nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu plăci din
lemn de esență tare pentru podele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu plăci din
lemn de esență moale pentru podele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu plăci
de lemn pentru podele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pavaje din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
blocuri nemetalice pentru utilizare în construcția
podelelor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu reazeme pentru poduri (materiale
de construcții) nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu profiluri de punte
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu colțari pentru pereți din rigips,
nu din metal (materiale de construcție), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu podele
plutitoare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pardoseli nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șape pentru
pardoseli, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu căptușeală pentru pardoseală
fabricată din plută, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căptușeli pentru
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu planșee nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu podele
modulare din plastic care servesc ca acoperiri
pentru sol, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dale nemetalice pentru pardoseală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pardoseli din plută, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu podele din cauciuc,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu pardoseli temporare, nu din metal, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lipiciuri (apreturi), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adezivi pentru
acoperiri de podele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu substanțe pentru
îndepărtarea adezivilor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lacuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lacuri pentru protejarea podelei, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
benzi cu adeziv pentru fixarea materialelor
de acoperire a pardoselii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu platforme
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plăci din lemn de esență tare
pentru podele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plăci din lemn de esență
moale pentru podele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu plăci de lemn
pentru podele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pavaje din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
blocuri nemetalice pentru utilizare în construcția
podelelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu reazeme pentru poduri
(materiale de construcții) nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu profiluri de punte nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
colțari pentru pereți din rigips, nu din metal
(materiale de construcție), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu podele
plutitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pardoseli nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu șape pentru pardoseli, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
căptușeală pentru pardoseală fabricată din plută,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu căptușeli pentru pardoseală, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu planșee nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu podele
modulare din plastic care servesc ca acoperiri
pentru sol, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dale nemetalice pentru
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pardoseli din plută,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu podele din cauciuc, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pardoseli temporare, nu din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aditivi
chimici pentru uleiuri industriale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unsori
industriale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aditivi chimici pentru uleiuri
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industriale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unsori industriale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ceară
pentru parchet, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu parchet, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu frize de parchet,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu parchete de lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parchet stratificat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
parchet cu placaj din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ceară pentru
parchet, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu parchet, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu frize de parchet,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu parchete de lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu parchet
stratificat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu parchet cu placaj din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jardiniere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jardiniere

───────

(210) M 2021 03323
(151) 22/04/2021
(732) PET PRODUCT SRL, STR.

PRECIZIEI NR. 1, PRECIZIEI
BUSINESS CENTER, TRONSON 2,
ETAJ 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

m

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06

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

clase:
9. Software și aplicații mobile descărcabile,
pentru comerțul electronic în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, precum
și pentru plasarea și urmărirea comenzilor
rezultate, platforme software de calculator
destinate comerțului electronic în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, software
pentru comerț cu amănuntul în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, software
descărcabil sub formă de aplicații mobile pentru
comenzi și livrare de produse, accesorii, băuturi
și hrană destinate animalelor și animalelor de
companie, publicații electronice descărcabile
care conțin informații despre animale, informații
despre produse destinate animalelor, sfaturi
pentru păstrarea sănătății fizice și mentale a
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animalelor de companie, broșuri electronice
descărcabile în legătură cu informații despre
animale, informații despre produse destinate
animalelor, sfaturi pentru păstrarea sănătății
fizice și mentale a animalelor de companie,
podcasturi descărcabile în legătură cu informații
despre animale, informații despre produse
destinate animalelor, sfaturi pentru păstrarea
sănătății fizice și mentale a animalelor de
companie.
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu hrană și băuturi destinate animalelor
și animalelor de companie, recompense și
delicatese comestibile pentru animale, hrană
pentru puii de animale, oase de ros, deserturi,
obiecte comestibile de mestecat și de ros
pentru animale și animale de companie,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse veterinare, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
destinate animalelor și animalelor de companie,
șampoane, balsamuri, produse pentru îngrijirea
blănii, penelor, pielii, lăbuțelor, nasului și ochilor
animalelor și animalelor de companie, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu pastă
de dinți pentru animale și animale de companie,
spray-uri și loțiuni dentare pentru animale, soluții
pentru igiena orală a animalelor, periuțe de dinți
pentru animale, geluri pentru igiena dentară a
animalelor, spray-uri de gură pentru animale,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de deparazitare pentru animale, zgărzi
antiparazitare, șampoane antiparazitare pentru
animale, pudre antiparazitare pentru animale,
pipete antiparazitare, loțiuni antiparazitare
pentru animale, spray-uri antiparazitare pentru
animale, dispozitive de extragere a căpușelor
pentru animale, servicii de comerț cu amănuntul
de unghiere, foarfeci, clești și ghilotine pentru
îngrijirea ghearelor animalelor și animalelor de
companie, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu dispozitive pentru curățarea lăbuțelor
animalelor de companie, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu perii, piepteni
și mașini de tuns pentru animale și animale
de companie, mănuși de periaj a animalelor,
trimmere pentru blana animalelor, foarfeci pentru
îngrijirea blănii animalelor, țesale, descâlcitoare
de păr și blană pentru animale, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu hrănitoare
pentru animale, hrănitoare automate pentru
animale, adăpatori pentru animale, castroane
pentru hrănirea și adăparea animalelor și
animalelor de companie, dispensere de hrană
și apă pentru animale, filtre pentru adăpătoare,
biberoane și suzete pentru puii de animale,
tăvi pentru hrana animalelor, covorașe pentru
castroanele animalelor, containere pentru hrana

și băuturile animalelor, recipiente pentru
depozitarea hranei animalelor, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu lese, zgărzi, hamuri,
botnițe, medalioane, bijuterii pentru animale
și animale de companie, servicii decomerț
cu amănuntul în legătură cu haine pentru
animale, încălțăminte pentru animale, funde
pentru animale, jucării pentru animale, centre
de joacă pentru animale, stălpi de joacă
pentru pisici, căsuțe de joacă pentru animale,
ansambluri de joacă pentru animale, rotițe
pentru hamsteri, echipament de sport pentru
animale, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu genți pentru transportul animalelor,
cuști de transport pentru animale, cărucioare
pentru transportul animalelor, rucsacuri pentru
transportul animalelor, coșuri pentru biciclete
pentru transportul animalelor, servicii de comerț
cu amănuntul de culcușuri pentru animale,
culcușuri termice pentru animale, saltele pentru
animale, cuști pentru animale, căsuțe pentru
animale, saltele pentru animale, saltele termice
pentru animale, coșuri pentru animale, covorașe
pentru animale, covorașe răcoritoare pentru
animale, saltele ortopedice pentru animale,
perne pentru animale, piscine pentru animale,
saltele răcoroase pentru animale, saltele cu
protecție contra insectelor pentru animale, pături
pentru animale, paturi pentru animale, suporturi
pentru calorifer pentru animale, hamace pentru
animale, cuiburi pentru animale, țarcuri pentru
animale, cădițe pentru animale, mobilier pentru
animale, servicii de comerț cu amănuntul de
covorașe absorbante pentru animale, suporturi
absorbante de unică folosință pentru animale
de companie, scutece pentru animale, șervețele
umede pentru curățarea animalelor, chiloți
absorbanți pentru animale, chiloți de protecție
pentru animale, mănuși umede pentru igiena
animalelor, tampoane igienice pentru animale,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
soluții de curățare pentru mentinerea igienei în
locuințele cu animale, șervețele umede pentru
mentinerea igienei în locuințele cu animale,
soluții pentru indepartat pete și mirosuri în
locuințele cu animale, soluții antiacarieni, soluții
pentru curățarea interiorului mașinii în care
sunt transportate animale, soluții dezinfectante,
soluții pentru curățarea jucăriilor animalelor,
soluții degresante pentru cuștile de transport
ale animalelor, role adezive pentru curățarea
părului de animale, spray-uri pentru îndepărtarea
pisicilor și câinilor din locurile nedorite, spray-uri
repulsive, spray-uri pentru igienizarea coliviilor, a
terariilor și acvariilor, produse de curățat colivii,
cuști, terarii, acvarii, soluții de curățat mobilier
și produse pentru animale, bureți și perii pentru
curățarea mobilierului și produselor destinate
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animalelor, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu săculeți igienici pentru excrementele
animalelor, pungi igienice pentru strangerea
excrementele animalelor, clești pentru strâns
excrementele animalelor, dispensere de pungi
igienice, suporturi pentru pungi igienice, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu spray-uri
pentru educare căței, pentru marcarea locurilor
in care trebuie sa defece, de gulere protectoare
pentru animale, clicker pentru dresaj, soluții
anti-ros, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu huse de protecție auto folosite
la transportul animalelor în interiorul mașinilor,
hamuri de siguranță auto pentru animale, centuri
de siguranță auto pentru animale, plase pentru
protecție auto, sisteme de siguranță pentru
geamurile mașinilor în care sunt transportate
animale, pături folosite în interiorul mașinilor care
transportă animale, castroane pliabile pentru
hrana animalelor, pentru calatorii, grilaje de
securitate pentru mașinile care transportă câini,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu uși de acces pentru animale, gps pentru
animale, camere de supraveghere animale, roți
pentru animale de companie (dispozitive pentru
mobilitate), servicii de comerț cu amanuntul în
legătură cu reviste, cărți, dvd-uri cu instrucțiuni
pentru îngrijirea animalelor sau pentru dresaj,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
litiere, odorizante pentru litiere, pungi pentru
litiere, lopățele pentru litiere, filtre pentru litiere,
deodorizator pentru litiere, deodorant pentru
litiere, așternuturi igienice pentru litiere, nisip
pentru litiere, nisip aromat (aşternut) pentru
litiere, hârtie abrazivă pentru litiere, covorașe
pentru litiere, tălaș pentru litiere, servicii de
comerț cu amănuntul de colivii pentru păsări,
huse pentru colivii, voliere, suporturi pentru
colivii, bețe pentru colivii, bețe abrazive, scărițe
pentru colivii, leagăne pentru colivii, balansoare
pentru colivii, cădițe pentru păsări, nisip pentru
colivii, așternut igienic pentru colivii, tăvițe pentru
colivii, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu acvarii, boluri pentru pești, covorașe
pentru acvarii, mese pentru acvarii, capace
pentru acvarii, teste pentru apa din acvariu,
soluții pentru apa din acvariu și iaz, tablete
împotriva algelor din acvarii, tablete impotriva
infectiilor bacteriene ale peștilor din acvarii,
tratamente împotriva micozelor și a parazitilor
care atacă pielea și branhiile peștilor din
acvarii, sare marină pentru acvarii, tablete de
oxigen pentru acvarii cu apă dulce, fertilizant
pentru plantele din acvariu, soluții nutritive
pentru plantele din acvariu, tratament pentru
plante de acvariu, dezinfectant pentru acvarii,
tratamente si suplimente alimentare pentru
pești, substraturi fertile pentru acvarii, substraturi

decorative pentru acvarii, nisip și pietriș pentru
acvarii, sticlă decorativă pentru acvarii, pompe
de aer sau de apa și racitoare pentru acvarii,
curațătoare pentru acvarii, difuzoare de co2
pentru acvarii, seturi de schimbare a apei
pentru acvarii, filtre și încalzitoare pentru
acvarii, neoane, lămpi și sterilizatoare pentru
acvarii, decoruri pentru acvarii, plante pentru
acvarii, termometre pentru acvarii, mincioguri
și maternități pentru pești, bureți și perii
pentru curațarea acvariului, aspiratoare pentru
curațarea acvariului, curățatoare magnetice
pentru acvarii, ustensile pentru curațarea
acvariului, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu terarii pentru reptile,
încălzitoare și becuri pentru reptile, decoruri
pentru terarii, termometre pentru terarii,
substraturi și așternuturi pentru reptile și
terarii, solutii de întreținere pentru reptile,
dezinfectant pentru terarii, ustensile pentru
curațarea de terarii, servicii de vânzare cu
amănuntul de animale, servicii de publicitate,
marketing și promovare, organizarea de
târguri și expoziții în scop comercial și/sau
publicitar, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
marketing, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Construirea unei platforme de internet
pentru comerțul electronic în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, precum
și pentru plasarea și urmărirea comenzilor
rezultate, găzduire de platforme de comerț
electronic pe internet, platforma ca serviciu
(PaaS), software ca serviciu (SaaS), crearea și
mentenanța site-urilor web, furnizare de acces
temporar la un software online care nu poate fi
descărcat pentru servicii de comerț în legătură
cu produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, precum
și pentru plasarea și urmărirea comenzilor
rezultate.
44. Servicii prestate de saloane de frumusețe
pentru animale de companie, servicii de îngrijire
a animalelor de companie, servicii veterinare,
toaletarea animalelor.

───────
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(210) M 2021 03324
(151) 22/04/2021
(732) ALEXANDRU EGRI, STR.

CÂMPINEANU NR. 26, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010033, ROMANIA

(540)

Muzicale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.24

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un canal de
televiziune, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, abonamente la ziare,
achiziții de contracte de furnizare de energie,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, agenții de import-
export, agenții de import-export în domeniul
energiei, analiză de preț, brokeraj cu liste pe
bază de nume și adrese, comenzi de achiziție
(prelucrare administrativă pentru -), consiliere
cu privire la produse de consum, consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu cosmeticele,
consultanță privind calculul de cost al comenzilor
de vânzare, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță privind tehnicile de vânzare
și programele de vânzare, cotații de preț
pentru produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, evaluare prin compararea prețurilor
la cazare, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,

furnizare de recomandări pentru produse de
larg consum, furnizarea de asistență pentru
produse de larg consum cu privire la software,
furnizarea de informatii privind bunurile de
larg consum, furnizarea de informații de
piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, informare și consultanță
cu privire la comerțul exterior, informații
despre metode de vânzare, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la servicii
de internet, organizare de abonamente la
servicii telefonice, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, organizare de
abonamente la ziare electronice, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
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comerciale, organizare și coordonare de piețe
de vechituri, organizare și coordonare de vânzări
de animale, organizare și coordonare de vânzări
de bovine, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, planificarea de
abonamente la ziare, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin
poștă, producție de programe de teleshopping,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale agențiilor de import, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de abonamente
la ziare, pentru terți, servicii de achiziții,
servicii de achiziții de cupoane pentru alte
persoane, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de analiză a prețurilor, servicii
de aprovizionare cu articole de birou pentru
terți, servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comandă în contul terților, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comparare a

prețurilor, servicii de comparare a prețurilor
la energie, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor firme,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de cumpărături prin compararea
prețurilor, servicii de externalizare sub formă
de organizare de achiziții de produse pentru
alte persoane, servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de intermediere comercială
referitoare la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere de afaceri cu
privire la corelarea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, servicii pentru
promovarea exporturilor, servicii de abonamente
la publicații, pentru terți, vânzare prin licitație
publică, servicii de abonamente la servicii de
telecomunicaţii pentru terți.

───────
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(210) M 2021 03325
(151) 22/04/2021
(732) KOREKT - BIZ SRL, STR. ŢEPEŞ

VODĂ NR. 2, JUD. IAŞI, IAŞI,
700310, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Bon Vivo WINE SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.25

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

clase:
35. Servicii de informații comerciale referitoare
la vinuri, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), informare cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau băuturi,
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 aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate

la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), 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,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondenţă în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
bere pe bază de abonament.
39. Livrare de vinuri, antrepozitare vamală
de vinuri, depozitare de vinuri în condiții de
temperatură și umiditate controlată, depozitare
de băuturi, livrare de băuturi spirtoase, servicii
de distribuție de băuturi, spre exemplu de băuturi
alcoolice, livrare de coșulețe conținând pâine și
băuturi, livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum.
43. Servicii oferite de bodegi de vinuri, servicii
de bar cu servire de vin, servicii de degustare
de vinuri (furnizare de băuturi), servire de
băuturi alcoolice, asigurarea de hrană și băuturi,
servirea de băuturi în berării, servirea de
băuturi în microberării, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servire de alimente și băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), închirieri
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de distribuitoare automate de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi în gogoșării, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, furnizare
de alimente și băuturi în internet-cafe, servire
de alimente și băuturi în internet-cafe, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de informații sub formă de
rețete de băuturi, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii de furnizare de cafea
pentru birouri (furnizare de băuturi), pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
servicii de restaurație pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), servicii de
caritate, și anume furnizarea de catering de
alimente și băuturi, închiriere de aparate de
distribuție de băuturi calde și reci, cu excepția
distribuitoarelor automate, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de restaurant cu servire la pachet, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, 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 în bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
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 spaţii
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering.

───────

(210) M 2021 03326
(151) 22/04/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
URSOBIL

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

5. Medicamente, suplimente dietetice de uz
uman şi veterinar, suplimente alimentare de
uz medical, vitamine şi preparate pe bază de
vitamine.

───────

(210) M 2021 03327
(151) 23/04/2021
(732) QUICKSMART SRL, STR. MIHAI

VITEAZU, NR. 408 D2, SAT
IPOTEŞTI, JUD. SUCEAVA,
COMUNA IPOTEŞTI, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

Quicksmart get
smart instantly

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.01
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(591) Culori revendicate:roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Camere video de supraveghere, aparate
de supraveghere vizuală, aparate electrice
de supraveghere, busole magnetice pentru
supraveghere, sisteme de supraveghere video,
aparate electronice de supraveghere, aparate
pentru supraveghere de securitate, roboți pentru
supraveghere de securitate, aparate pentru
supravegherea țintei (electronice), aparate
pentru supravegherea țintei (satelit), aparate
pentru supravegherea țintei (optice), aparate
pentru supravegherea țintei (telescopice),
aparate pentru supravegherea țintei (electrice),
aparate de control de supraveghere (electrice),
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, aparate de supraveghere subacvatice
cu sonar, software de învățare automată
pentru supraveghere, camere de monitorizare
în rețea pentru supraveghere, echipamente
electrice și electronice de supraveghere video,
alarme la aparatele de supraveghere pentru
bebeluși, software de inteligență artificială pentru
supraveghere, dispozitive pentru ascultarea
și supravegherea bebelușilor, software de
securitate, balize de securitate luminoase,
camere video de securitate, bariere de securitate
automate, aparate holografice de securitate,
aparate de avertizare de securitate, aparate
de securitate pentru lifturi, tastaturi pentru
alarme de securitate, aparate de control al
securității, software pentru utilități, securitate
și criptografie, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, tablouri de
comandă pentru alarme de securitate, sisteme
electronice de securitate pentru rețele casnice,
aparate și instrumente electrice și electronice
de securitate, programatoare pentru încălzire
centrală, dispozitive electrice de comandă pentru
gestiunea încălzirii, dispozitive de monitorizare
a temperaturii (supape) folosite la radiatoarele
de încălzire centrală, aparate pentru controlul
temperaturii folosite la sistemele de încălzire
ale vehiculelor, filtre infraroșu, termometre cu
infraroșu, camere cu infraroșu, telecomenzi cu
infraroșu, senzori pasivi cu infraroșu, senzori
activi cu infraroșii, detectoare cu raze infraroșii,
detectoare pasive cu infraroșii, scanere cu
raze infraroșii, senzori piroelectrici cu raze
infraroșii, aparate optice cu raze infraroșii,
aparate de localizare cu raze infraroșii, aparate
de detectare cu raze infraroșii, aparate de
comandă la distanță cu infraroșu, termometre
cu infraroșu, altele decât de uz medical,
senzori solari automați de urmărire, dispozitive
portabile de urmărire a activității, aparate și
instrumente electronice de urmărire, dispozitive

de intrare pentru urmărirea mișcărilor, aparate
de urmărire a țintei (prin satelit), aparate de
detectare cu raze infraroșii, sisteme de detectare
automată a dronelor, senzori pentru detectarea
de obiecte, alarme pentru detectarea gazelor
inflamabile, aparate pentru detectarea banilor
falși, software pentru detectarea de riscuri,
software pentru detectarea de amenințări,
senzori pentru detectarea deschiderii și închiderii
ușilor, senzori pentru detectarea deschiderii
și închiderii geamurilor, detectoare nucleare
pentru detectarea particulelor de radiații,
dispozitive de laborator pentru detectarea
secvențelor genetice, aparate de detectare a
scurgerilor de apă, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, software
de calculator pentru detectarea pericolelor
pentru rețelele de calculatoare, software
pentru sisteme de detectare a accesului
neautorizat (IDS), software pentru detectarea
automată a proceselor economice (ABPD),
aparate de detectare și măsurare a distanței
cu ajutorul razei coerente (LIDAR) pentru
vehicule, aparate pentru detectare și măsurare
cu impulsuri de lumină laser (LIDAR),
holograme, film holografic, ecrane holografice,
proiectoare holografice, aparate holografice,
discuri holografice, plăci holografice, imagini
holografice, aparate holografice de securitate,
holograme pentru certificarea produselor
autentice, dispozitive de afișare de imagini
holografice montate pe cap, inele inteligente,
difuzoare inteligente, contoare inteligente,
ceasuri inteligente, ochelari inteligenți, software
pentru telefoane inteligente, programe pentru
telefoane inteligente, portaluri inteligente pentru
comunicare, software de inteligență artificială,
software pentru contracte inteligente, căști
pentru telefoane inteligente, cititoare de carduri
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane inteligente, sisteme de
inteligență artificială, software de inteligență
artificială pentru analiză, software de inteligență
artificială pentru vehicule, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, obiective fotografice pentru
telefoane inteligente, dispozitive inteligente
pentru controlul motoarelor, roboți umanoizi cu
inteligență artificială, portaluri inteligente pentru
stocare definită prin software, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
sisteme inteligente de înregistrare a distanței,
software de inteligență artificială pentru
supraveghere, software pentru procese de
fabricație inteligente, programe pentru sisteme
de operare pentru telefoane inteligente,
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programe pentru sisteme de operare pentru
televizoare inteligente, comenzi de sistem pentru
procese de fabricație inteligente, programe
informatice interactive bazate pe inteligență
artificială, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, portaluri inteligente
pentru pre-procesare de date, software pentru
integrarea inteligenței artificiale și învățării
automate în tehnologia de lucru cu volume
mari de date, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru
orașe inteligente, software interactiv, terminale
interactive, software video interactiv, publicații
electronice interactive, aparate video interactive,
software de divertisment interactiv, table
electronice interactive whiteboard, ecrane
interactive cu imagini grafice, table interactive
(whiteboard) pentru calculatoare, programe
de calculator multimedia interactive, programe
de jocuri interactive multimedia, terminale
interactive cu ecran tactil, programe de calculator
interactive, sisteme de calculator interactive,
baze de date interactive, software pentru table
interactive whiteboard, programe de calculator
pentru televiziune interactivă și pentru jocuri și/
sau concursuri interactive, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
publicații electronice în domeniul tehnologiei
interactive, aparate pentru transferul interactiv
de date, software interactiv pentru baze de
date, sisteme de navigație auto cu afișaje
interactive, software de calculator interactiv care
furnizează informații de navigație și călătorie,
sisteme de conducere auto autonomă dotate
cu afișaje interactive, software interactiv de
divertisment pentru folosirea cu calculatoare
personale, playere multimedia, player portabil
multimedia, playere video digitale, playere și
recordere video combinate, playere media
mobile care se poartă în combinație cu
hainele, stații de andocare pentru playere
audio digitale, difuzoare pentru media playere
portabile, carduri inteligente codificate, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente, stații
de andocare pentru telefoane inteligente,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, software de recunoaștere inteligentă
a caracterelor, software de inteligență artificială
pentru domeniul sănătății, stâlpi indicatori
luminoși, stâlpi de antenă, ecrane video,
ecrane, ecrane fluorescente, ecrane antireflexie,
ecrane (fotografie), ecrane tactile, ecrane tactile
(electronice), ecrane de computer, ecrane de
proiecție, ecrane de afișare, ecrane de televizor,
ecrane electronice tactile, ecrane optice pentru
vizualizare, ecrane pentru filme cinematografice,

ecrane tactile pentru computere, stilusuri pentru
ecrane tactile, senzori pentru ecrane tactile, filtre
optice pentru ecrane, monitoare cu ecran plat,
monitoare cu ecran tactil, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, interfețe seriale pentru
ecrane (DSI), software pentru economizor de
ecran, ecrane de afișaj cu leduri (LED), ecrane
cu diode emițătoare de lumină, economizoare
de ecran descărcabile pentru telefoane,
economizoare de ecran descărcabile pentru
calculatoare, senzori tactili pentru ecranele
capacitive, programe inregistrate pentru jocuri
portabile cu ecrane cu critale lichide,
dinamometre digitale, senzori digitali, înregistrări
digitale, indicatoare digitale, decodoare digitale,
proiectoare digitale, agende digitale, panouri
digitale, emițătoare digitale, amplificatoare
digitale, indicatoare digitale electronice, servere
video digitale, servere audio digitale, convertor
analog-digital, scannere grafice digitale, tablete
grafice digitale, dispozitive senzoriale digitale,
controlere electronice digitale, medii de stocare
digitale, indicatoare de cuplu digitale, personal
digital assistant (PDA), panouri informative
digitale, fișiere digitale (podcast), procesoare
de semnale digitale, temporizatoare digitale
pentru ouă, cântare electronice digitale portabile,
aparate pentru telecomunicații digitale, pupitre
digitale de mixare, asistente personale digitale
(PDA), grafică digitală (software descărcabil),
suporturi digitale de înregistrare, procesoare
digitale de sunet, contoare de panou digitale,
monitoare pentru semnalizare digitală, aparate
de fotografiat digitale, genţi pentru playere
media digitale, software pentru stocare digitală
distribuită, termostate digitale pentru control
climatic, termostate digitale pentru controlarea
temperaturii, imprimante color digitale pentru
documente, aparate digitale de înregistrare
video, aparate de transmisie optică digitală,
aparate digitale pentru controlul proceselor,
aparate cu interfață audio digitale, dispozitive
electrice mobile de comunicații digitale, software
pentru furnizori de soluții digitale, aparate
de înregistrare digitală a vocii, carduri de
memorie secure digital (SD), panouri de
semnalizare cu afișaj digital, unități programabile
cu citire digitală, aparate de criptare digitale
cu autosincronizare, generatoare de funcții prin
sinteză digitală, software pentru dispozitive
electronice digitale portabile, aparate digitale
de înregistrare a sunetului, aparate digitale de
redare a sunetului, dispozitive de comunicații
electronice digitale portabile, dispozitive pentru
streaming-ul de suporturi digitale, programe de
calculator stocate în format digital, software și
platforme digitale de telefonie, scanere cu intrare
și ieșire digitală, software pentru prelucrarea
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de imagini digitale, dispozitive digitale de
procesare a semnalului vocal, software de
simulare pentru utilizare cu calculatoarele
digitale, aparate de formare de imagini
pentru amprente digitale, comutatoare pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
rutere pentru direcționarea semnalelor audio,
video și digitale, dispozitive electronice digitale
purtabile care permit accesul la internet, asistenți
digitali personali sub forma unui ceas de mână,
software pentru organizarea și vizualizarea
de imagini digitale și fotografii, aparate foto
reflex, digitale și cu un singur obiectiv (DSLR),
hardware de calculator pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, software
de calculator folosit pe dispozitive electronice
digitale mobile și alte aparate electronice
de larg consum, panouri indicatoare, panouri
indicatoare (mecanice), panouri publicitare
(mecanice), panouri publicitare electronice,
panouri publicitare (luminoase), panouri
indicatoare electronice, panouri luminoase
electrice, panouri publicitare iluminate, panouri
de afișaj electroluminescente, panouri de
comandă automată, panouri electronice pentru
notițe, panouri de comandă (electrice),
panouri de bord electrice, panouri de control
tactile, panouri indicatoare modulare luminoase,
panouri de afișare electronice, panouri de
conexiune electrică, panouri din fibră optică,
structuri de panouri solare, panouri indicatoare
mecanice luminoase, panouri pentru distribuția
electricității, panouri de distribuție electrică,
panouri de afișaj electronic, panouri de
conexiuni (electrice), panouri plane de afișare
electroluminiscente, panouri luminoase de
afișaj stradal, panouri publicitare, mecanice
sau luminoase, panouri mecanice de afișaj
stradal, panouri de control pentru iluminat,
panouri nemetalice de informare rutieră
(mecanice), panouri electronice pentru afișarea
de mesaje, panouri metalice indicatoare
de direcție (mecanice), panouri metalice
indicatoare de direcție (electrice), panouri
de afişaj cu leduri (LED), panouri pentru
semnalizare luminoasă sau mecanică, panouri
metalice indicatoare de direcție (luminoase),
panouri nemetalice de informare rutieră (firme
luminoase), panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, panouri de cupru
pentru plăci cu circuite electrice, panouri de
afișaj din metal (luminoase sau mecanice),
panouri de afișaj cu oled (diodă organică
emițătoare de lumină), software pentru master
în educație, telefoane de conferință, software
pentru conferințe, software pentru conferințe
video.

35. Servicii de informaţii competitive, prestarea
de servicii de piață inteligentă, servicii
în domeniul inteligenței afacerilor (business
intelligence), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, organizare
de licitații virtuale interactive, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, marketing digital,
închiriere de panouri publicitare digitale, servicii
de publicitate digitală, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
închiriere de panouri de afișare (panouri
publicitare), închiriere de panouri publicitare,
închiriere de panouri în scopuri publicitare,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afișare, servicii de consultanță (comercială)
privind exploatarea invențiilor, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 9,
16, 20, 25, 28 (cu excepţia transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, asistență în domeniul comercializării
produselor, marketing comercial (în afară de
comercializare), organizare de prezentări de
firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, pregătire de
materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, promovarea
vânzărilor, promovarea comercială (publicitate),
servicii de promovare (publicitate), promovarea
afacerii (publicitate), servicii de promovare
comercială, promovare computerizată de
afaceri, promovare de evenimente speciale,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii pentru promovarea exporturilor,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii
de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
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publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii publicitare
și de promovare, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de publicitate și de promovare de vânzări,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de consultanță privind promovarea de vânzări,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, promovarea de produse
și servicii pe spaţiu pe pagini web, promovarea
vânzărilor la puncte de cumpărare sau de
vânzare, pentru alte persoane, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, organizare de
expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, promovare de servicii
financiare și de asigurări, în numele terților,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor
din domeniul iluminatului, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de

reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de credit,
administrare de programe cu premii de fidelitate,
organizarea de trageri la sorți cu premii în
scopuri promoționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire.
42. Furnizarea de programe de calculator
nedescărcabile cu inteligență artificială în rețele
de date, platforme pentru inteligență artificială
sub formă de software ca serviciu (saas),
găzduire de aplicații interactive, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive, furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, găzduire de facilități on-
line pentru efectuarea de discuții interactive,
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice și să distribuie
propriile sale conținuturi și imagini online,
actualizare de software pentru telefoane
inteligente, cercetare în domeniul inteligenței
artificiale, stocare digitală distribuită, codificare
de imagini digitale, gazduire de continut digital,
digitalizarea documentelor (scanare), gestionare
de active digitale, compresia digitală a datelor
computerizate, servicii de grafică digitală (servicii
de prelucrare a imaginilor digitale), conversie
multiplatformă de conținut digital în alte forme de
conținut digital, digitalizare de sunete și imagini,
dezvoltare de software pentru procesarea
semnalului digital, proiectare de software
pentru procesarea semnalului digital, proiectare
de hardware pentru prelucrarea semnalelor
digitale, servicii tehnice de descărcare de
date digitale, dezvoltare de componente
hardware pentru procesarea semnalului digital,
furnizare de facilități informatice pentru stocarea
electronică de date digitale, dezvoltare și
proiectare de suporturi digitale pentru sunet
și imagine, găzduire de spațiu de memorie
pe internet pentru stocarea de fotografii
digitale, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
furnizare de informații tehnologice despre
inovații ecologice, cercetare privind securitatea,
servicii pentru securitatea datelor, consultanță în
domeniul securității calculatoarelor, consultanță
profesională privind securitatea calculatoarelor,
consultanță în materie de securitate informatică,
consultanță cu privire la securitatea datelor,
servicii de securitate tehnologică privind
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vehiculele terestre, programare de programe de
securitate pe internet, închiriere de programe de
securitate pe internet, consultanță în domeniul
software-ului de securitate, programare
pentru calculatoare pentru securitatea datelor
electronice, servicii de monitorizare a sistemelor
de securitate informatică, supraveghere de
sisteme informatice în scopuri de securitate,
proiectare și dezvoltare de programe de
securitate pe internet, furnizarea de programe
de gestionare a riscului securității informatice,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea accesului neautorizat sau încălcării
securității datelor, proiectare și planificare
tehnică de instalații de încălzire, servicii de
proiectare tehnică de instalații pentru încălzire.

───────

(210) M 2021 03328
(151) 23/04/2021
(732) MARIANA-LOREDANA MOSOR,

STR. LUNCA DOFTANEI NR. 650,
JUD. PRAHOVA, SAT TESILA,
107645, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

COLORS EXPERIENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 03330
(151) 23/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

BCR Financial Coach

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 26.01.03; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 03331
(151) 23/04/2021
(732) MACROMEX SRL, CALEA

DOROBANŢI NR. 32, CLĂDIREA
CORP B, ET. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FOOD CONCIERGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
165C), gri (Pantone 432C)

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
22/04/2021-25/04/2021

uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03333
(151) 23/04/2021
(732) VGD IDEAL SECURITY SRL,

STR. PESCARILOR NR. 3, BL.25,
SC.2.ET. PARTER, AP.22, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022891, ROMANIA

(540)

V.G.D SECURITY

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

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

clase:
45. 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 03334
(151) 23/04/2021
(732) SC MICOR SPEDITION, STR.

GAROFIŢEI NR. 27D, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, 620010,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

MICOR SPEDITION
GLOBALLY CONNECTED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.05.01; 26.01.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, albastru
deschis, albastru, alb

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

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

───────
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(210) M 2021 03335
(151) 23/04/2021
(732) S.C. AVG INSTAL S.R.L., STR.

TUDOR ARGHEZI NR. 19, AP. 308,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

AVG INSTAL Instalatii
termice si sanitare

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 14.01.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, albastru, alb,
roșu

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

11. Instalaţii sanitare, alimentare cu apă şi
echipamente de salubritate, camere curate
(instalaţii sanitare), instalaţii sanitare şi de
baie şi accesorii pentru instalaţii, instalaţii
sanitare, instalaţii sanitare electrice, instalaţii
sanitare portabile, vane (instalaţii sanitare),
conducte pentru instalaţii sanitare, instalaţii
sanitare de baie, instalaţii sanitare pentru
closete, robinete pentru instalaţii sanitare,
aparate şi instalaţii sanitare, valve (accesorii
pentru instalaţii sanitare), pisoare (componente
ale instalaţiilor sanitare), accesorii pentru
instalaţii sanitare de apă, ţevi de scurgere
pentru instalaţii sanitare, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalaţiilor sanitare, supape
(robinete), componente ale instalaţiilor sanitare,
accesorii pentru pulverizatoare (componente
de instalaţii sanitare), capace pentru scaune
(părţi de instalaţii sanitare), instalaţii de baie
folosite în scopuri sanitare, vane (instalaţii
sanitare) folosite în centre spitaliceşti, filtre
pentru chiuvetă (accesorii pentru instalaţii
sanitare), chiuvete de baie (componente de
instalaţii sanitare), pulverizator pentru chiuvetă

(accesorii pentru instalaţii sanitare), mânere
pentru rezervoare (piese pentru instalaţii
sanitare), aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalaţii sanitare), ţevi ondulate metalice
(piese de instalaţii sanitare), vase pentru
spălare (componente ale instalaţiilor sanitare),
manşoane sub formă de componente ale
instalaţiilor sanitare, supape sub formă de
componente ale instalaţiilor sanitare, supape
(robinete), care constituie componente ale
instalaţiilor sanitare, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalaţii sanitare),
robinete de apă sub formă de părţi de instalaţii
sanitare, benzi flexibile pentru protecţia tuburilor
metalice (părţi de instalaţii sanitare), coturi
curbate din plastic pentru ţevi (componente
de instalaţii sanitare), ventile de amestec sub
formă de componente ale instalaţiilor sanitare,
supape de control pentru căzi de baie (accesorii
pentru instalaţii sanitare), supape de control de
nivel, care constituie componente ale instalaţiilor
sanitare, closete portabile pentru activităţi în aer
liber (instalaţii sanitare), filtre pentru robinete
(accesorii pentru instalaţii sanitare), rezervoare
sub formă de echipament sanitar, cinstalaţii de
conducte de apa, filtre pentru conductele de apă,
robinete pentru montarea conductelor, robineţi
pentru conducte de apă, conducte de scurgere
pentru căzi, fitinguri pentru conducte sanitare de
apă, robinete de amestecare pentru conducte
de apă, armături de scurgeri sanitare pentru
conducte de scurgere, robinete pentru conducte,
plăci de protecţie împotriva incendiilor instalate
în reţele de conducte, accesorii de siguranţă
pentru conducte de apă, fitinguri de siguranţă
pentru conducte de gaz, fitinguri de reglare
pentru conducte de apă, aparate de reglare
pentru conducte de gaz, supape de siguranţă
pentru conductele de apă, supape de siguranţă
pentru conductele de gaz, regulatoare de
presiune pentru conductele de gaz, aparate de
reglare pentru instalaţii de conducte de gaz, gaz
(accesorii de reglaj şi siguranţă pentru conducte
de -), dispozitive de reglare care constituie
componente ale conductelor de apă, supape
reductoare de presiune (aparate de siguranţă)
pentru conductele de apă, supape reductoare
de presiune (aparate de siguranţă) pentru
conductele de gaz, aparate de supraveghere a
presiunii (aparate de siguranţă pentru conducte
de apă), aparate de supraveghere a presiunii
(aparate de siguranţă pentru conducte de gaz),
accesorii de siguranţă pentru aparatele de apă
sau de gaz şi pentru conductele de apă sau
de gaz, accesorii de reglaj pentru aparatele
de apă sau de gaz şi pentru conductele
de apă sau de gaz, sisteme de încălzire a
apei pentru duşuri, cazane pentru sistemele
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de încălzire, sisteme lineare de încălzire prin
radiaţie, sisteme de încălzire cu efect pelicular,
sisteme de control (valve termostatice) pentru
instalaţii de încălzire, cazane pe gaz pentru
sistemele de încălzire centrală de uz domestic,
dispozitive de recuperare pentru preîncălzirea
aerului de combustie în sisteme de încălzire
prin utilizarea de gaze de ardere, sisteme de
încălzire a băuturilor, radiatoare pentru sisteme
de încălzire centrală, regulatoare automate de
temperatură (supape) pentru radiatoarele din
sistemele de încălzire centrală, aparate pentru
controlul temperaturii în radiatoarele sistemelor
de încălzire centrală (supape), filtre magnetice
utilizate pentru sisteme de încălzire centrală,
sisteme de încălzire pardoseală, turnuri de
răcire a apei, turnuri de răcire cu evaporare,
instalaţii şi aparate de ventilaţie (aer condiţionat),
aparate de ventilaţie, unităţi de ventilaţie,
instalaţii de extragere (ventilaţie), aparate
de ventilaţie portabile, ventilatoare motorizate
pentru ventilaţie, extractoare (ventilaţie sau aer
condiţionat), unităţi de ventilaţie pentru locuinţe,
suflante acţionate electric pentru ventilaţie, hote
de ventilaţie pentru sobe, rotoare de aer pentru
ventilaţie, registre pentru instalaţii de ventilaţie,
aparate şi instalaţii de ventilaţie, perdele de aer
pentru ventilaţie, ventilatoare acţionate electric
folosite la ventilaţie, dispozitive de inducţie de
aer (ventilaţie), aparate de ventilaţie alimentate
cu energie solară, grile de ventilaţie care sunt
componente ale ventilatoarelor de aspiraţie,
capace de ventilaţie (părţi ale instalaţiilor
de aer condiţionat), armături de baie pentru
controlul apei, armături de scurgeri sanitare
pentru băi, armături de scurgeri sanitare
pentru bideuri, armături sanitare de scurgere
pentru bazine, armături de scurgeri sanitare
pentru duşuri, armături de cuptoare, aspersoare,
sisteme de aspersoare pentru irigarea peluzelor,
aspersoare automate pentru sistemele de
irigaţii agricole, aspersoare automate pentru
sistemele de irigaţii în horticultura, aspersoare
(instalaţii automate) pentru irigarea florilor şi a
plantelor, aspersoare automate pentru terenurile
de golf, aspersoare (automate) pentru instalaţii
de suprafaţă, aspersoare (automate) pentru
instalaţii subterane, aspersoare de grădină
(automate), regulatoare de tiraj pentru pentru
inhibarea răspândirii incendiilor, încălzire cu
sistem de trasare electrică, cuptoare de difuzie
pentru încălzire electrică, colectoare de energie
solară pentru încălzire, boilere cu gaz pentru
încălzirea apei, aparate acţionate electric pentru
încălzirea apei, serpentine (elemente de instalaţii
de distilare, de încălzire sau de răcire),
aparate de încălzire pentru băi, dispozitive cu
aburi pentru încălzirea prosoapelor, dispozitive

cu aburi pentru încălzirea prosoapelor pentru
saloane de coafură, aparate pentru încălzire
pentru bazine cu apă, aparate pentru încălzirea
saunelor, aparate de încălzire pentru saune,
aparate electrice de încălzire, cuptoare de
încălzire industriale, dispozitive de încălzire cu
ventilator, pături electrice de încălzire, care
nu sunt utilizate în scopuri medicale, instalaţii
pentru răcirea şi încălzirea apei, aparate pentru
reducerea presiunii folosite la dispozitivele de
încălzire a apei, instalaţii de încălzire cu
gaz, instalaţii de încălzire centrală, radiatoare
(încălzire), instalaţii pentru încălzire ambientală
cu gaz, instalaţii de încălzire prin pardoseală,
instalaţii de încălzire cu apă caldă (de uz
industrial), umidificatoare pentru radiatoare
de încălzire centrală, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare de cameră care conţin
apă şi care sunt amplasate pe radiatoarele
de încălzire centrală, sisteme hvac pentru
vehicule (încălzirea, ventilarea şi climatizarea
aerului), dispozitive de încălzire antiaburire,
lămpi alimentate cu energie solară, aparate
de încălzire alimentate cu energie solară,
instalaţii de încălzire alimentate cu energie
solară, aparate de încălzire prin pardoseală,
cuptoare, suporturi pentru cuptoare, cuptoare
şi vetre industriale (nu pentru alimente sau
băuturi), cuptoare de uscare, cuptoare electrice
de tratament termic, cuptoare ce utilizează
câmpuri de radîofrecvenţă pentru uscare, pompe
de căldură pentru prelucrarea energiei, aparate
de stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire.
37. Servicii de instalare de instalaţii sanitare,
alimentare cu apă şi echipamente de salubritate,
servicii de instalare de camere curate (instalaţii
sanitare), servicii de instalare de instalaţii
sanitare şi de baie şi accesorii pentru instalaţii,
servicii de instalare de instalaţii sanitare, servicii
de instalare de instalaţii sanitare electrice,
servicii de instalare de instalaţii sanitare
portabile, servicii de instalare de vane (instalaţii
sanitare), servicii de instalare de conducte
pentru instalaţii sanitare, servicii de instalare
de instalaţii sanitare de baie, servicii de
instalare de instalaţii sanitare pentru closete,
servicii de instalare de robinete pentru instalaţii
sanitare, servicii de instalare de aparate şi
instalaţii sanitare, servicii de instalare de valve
(accesorii pentru instalaţii sanitare), servicii de
instalare de pisoare (componente ale instalaţiilor
sanitare), servicii de instalare de accesorii pentru
instalaţii sanitare de apă, servicii de instalare
de ţevi de scurgere pentru instalaţii sanitare,
servicii de instalare de chiuvete (spălătoare),
componente ale instalaţiilor sanitare, servicii
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de instalare de supape (robinete), componente
ale instalaţiilor sanitare, servicii de instalare
de accesorii pentru pulverizatoare (componente
de instalaţii sanitare), servicii de instalare
de capace pentru scaune (părţi de instalaţii
sanitare), servicii de instalare de instalaţii de
baie folosite în scopuri sanitare, servicii de
instalare de vane (instalaţii sanitare) folosite
în centre spitaliceşti, servicii de instalare de
filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru instalaţii
sanitare), servicii de instalare de chiuvete de
baie (componente de instalaţii sanitare), servicii
de instalare de pulverizator pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalaţii sanitare), servicii de
instalare de mânere pentru rezervoare (piese
pentru instalaţii sanitare), servicii de instalare
de aeratoare pentru robinete (accesorii pentru
instalaţii sanitare), servicii de instalare de ţevi
ondulate metalice (piese de instalaţii sanitare),
servicii de instalare de vase pentru spălare
(componente ale instalaţiilor sanitare), servicii
de instalare de manşoane sub formă de
componente ale instalaţiilor sanitare, servicii de
instalare de supape sub formă de componente
ale instalaţiilor sanitare, servicii de instalare de
supape (robinete), care constituie componente
ale instalaţiilor sanitare, servicii de instalare de
piese din fontă pentru conducte (componente
de instalaţii sanitare), servicii de instalare de
robinete de apă sub formă de părţi de instalaţii
sanitare, servicii de instalare de benzi flexibile
pentru protecţia tuburilor metalice (părţi de
instalaţii sanitare), servicii de instalare de coturi
curbate din plastic pentru ţevi (componente
de instalaţii sanitare), servicii de instalare de
ventile de amestec sub formă de componente
ale instalaţiilor sanitare, servicii de instalare
de supape de control pentru căzi de baie
(accesorii pentru instalaţii sanitare), servicii de
instalare de supape de control de nivel, care
constituie componente ale instalaţiilor sanitare,
servicii de instalare de closete portabile pentru
activităţi în aer liber (instalaţii sanitare), servicii
de instalare de filtre pentru robinete (accesorii
pentru instalaţii sanitare), servicii de instalare
de rezervoare sub formă de echipament sanitar,
servicii de instalare de conducte de apă (instalaţii
de -), servicii de instalare de filtre pentru
conductele de apă, servicii de instalare de
robinete pentru montarea conductelor, servicii de
instalare de robineţi pentru conducte de apă,
servicii de instalare de conducte de scurgere
pentru căzi, servicii de instalare de fitinguri
pentru conducte sanitare de apă, servicii de
instalare de robinete de amestecare pentru
conducte de apă, servicii de instalare de
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, servicii de instalare de robinete

pentru conducte, servicii de instalare de plăci
de protecţie împotriva incendiilor instalate în
reţele de conducte, servicii de instalare de
accesorii de siguranţă pentru conducte de apă,
servicii de instalare de fitinguri de siguranţă
pentru conducte de gaz, servicii de instalare
de fitinguri de reglare pentru conducte de apă,
servicii de instalare de aparate de reglare
pentru conducte de gaz, servicii de instalare
de supape de siguranţă pentru conductele de
apă, servicii de instalare de supape de siguranţă
pentru conductele de gaz, servicii de instalare
de regulatoare de presiune pentru conductele
de gaz, servicii de instalare de aparate de
reglare pentru instalaţii de conducte de gaz,
servicii de instalare de gaz (accesorii de reglaj
şi siguranţă pentru conducte de -), servicii de
instalare de dispozitive de reglare care constituie
componente ale conductelor de apă, servicii
de instalare de supape reductoare de presiune
(aparate de siguranţă) pentru conductele de
apă, servicii de instalare de supape reductoare
de presiune (aparate de siguranţă) pentru
conductele de gaz, servicii de instalare de
aparate de supraveghere a presiunii (aparate
de siguranţă pentru conducte de apă), servicii
de instalare de aparate de supraveghere a
presiunii (aparate de siguranţă pentru conducte
de gaz), servicii de instalare de accesorii de
siguranţă pentru aparatele de apă sau de
gaz şi pentru conductele de apă sau de gaz,
servicii de instalare de accesorii de reglaj pentru
aparatele de apă sau de gaz şi pentru conductele
de apă sau de gaz, servicii de instalare de
sisteme de încălzire a apei pentru duşuri, servicii
de instalare de cazane pentru sistemele de
încălzire, servicii de instalare de sisteme lineare
de încălzire prin radiaţie, servicii de instalare
de sisteme de încălzire cu efect pelicular,
servicii de instalare de sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalaţii de încălzire,
servicii de instalare de cazane pe gaz pentru
sistemele de încălzire centrală de uz domestic,
servicii de instalare de dispozitive de recuperare
pentru preîncălzirea aerului de combustie în
sisteme de încălzire prin utilizarea de gaze
de ardere, servicii de instalare de sisteme de
încălzire a băuturilor, servicii de instalare de
radiatoare pentru sisteme de încălzire centrală,
servicii de instalare de regulatoare automate
de temperatură (supape) pentru radiatoarele
din sistemele de încălzire centrală, servicii de
instalare de aparate pentru controlul temperaturii
în radiatoarele sistemelor de încălzire centrală
(supape), servicii de instalare de filtre magnetice
utilizate pentru sisteme de încălzire centrală,
servicii de instalare de sisteme de încălzire
pardoseală, servicii de instalare de turnuri de
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răcire a apei, servicii de instalare de turnuri
de răcire cu evaporare, servicii de instalare de
instalaţii şi aparate de ventilaţie (aer condiţionat),
servicii de instalare de aparate de ventilaţie,
servicii de instalare de unităţi de ventilaţie,
servicii de instalare de instalaţii de extragere
(ventilaţie), servicii de instalare de aparate
de ventilaţie portabile, servicii de instalare de
ventilatoare motorizate pentru ventilaţie, servicii
de instalare de extractoare (ventilaţie sau aer
condiţionat), servicii de instalare de unităţi de
ventilaţie pentru locuinţe, servicii de instalare
de suflante acţionate electric pentru ventilaţie,
servicii de instalare de hote de ventilaţie pentru
sobe, servicii de instalare de rotoare de aer
pentru ventilaţie, servicii de instalare de registre
pentru instalaţii de ventilaţie, servicii de instalare
de aparate şi instalaţii de ventilaţie, servicii de
instalare de perdele de aer pentru ventilaţie,
servicii de instalare de ventilatoare acţionate
electric folosite la ventilaţie, servicii de instalare
de dispozitive de inducţie de aer (ventilaţie),
servicii de instalare de aparate de ventilaţie
alimentate cu energie solară, servicii de instalare
de grile de ventilaţie care sunt componente ale
ventilatoarelor de aspiraţie, servicii de instalare
de capace de ventilaţie (părţi ale instalaţiilor
de aer condiţionat), servicii de instalare de
armături de baie pentru controlul apei, servicii
de instalare de armături de scurgeri sanitare
pentru băi, servicii de instalare de armături
de scurgeri sanitare pentru bideuri, servicii
de instalare de armături sanitare de scurgere
pentru bazine, servicii de instalare de armături
de scurgeri sanitare pentru duşuri, servicii de
instalare de armături de cuptoare, servicii de
instalare de aspersoare, servicii de instalare
de sisteme de aspersoare pentru irigarea
peluzelor, servicii de instalare de aspersoare
automate pentru sistemele de irigaţii agricole,
servicii de instalare de aspersoare automate
pentru sistemele de irigaţii în horticultura,
servicii de instalare de aspersoare (instalaţii
automate) pentru irigarea florilor şi a plantelor,
servicii de instalare de aspersoare automate
pentru terenurile de golf, servicii de instalare
de aspersoare (automate) pentru instalaţii de
suprafaţă, servicii de instalare de aspersoare
(automate) pentru instalaţii subterane, servicii de
instalare de aspersoare de grădină (automate),
servicii de instalare de regulatoare de tiraj pentru
pentru inhibarea răspândirii incendiilor, servicii
de instalare de încălzire cu sistem de trasare
electrică, servicii de instalare de cuptoare de
difuzie pentru încălzire electrică, servicii de
instalare de colectoare de energie solară pentru
încălzire, servicii de instalare de boilere cu gaz
pentru încălzirea apei, servicii de instalare de

aparate acţionate electric pentru încălzirea apei,
servicii de instalare de serpentine (elemente de
instalaţii de distilare, de încălzire sau de răcire),
servicii de instalare de aparate de încălzire
pentru băi, servicii de instalare de dispozitive cu
aburi pentru încălzirea prosoapelor, servicii de
instalare de dispozitive cu aburi pentru încălzirea
prosoapelor pentru saloane de coafură, servicii
de instalare de aparate pentru încălzire pentru
bazine cu apă, servicii de instalare de aparate
pentru încălzirea saunelor, servicii de instalare
de aparate de încălzire pentru saune, servicii
de instalare de aparate electrice de încălzire,
servicii de instalare de cuptoare de încălzire
industriale, servicii de instalare de dispozitive
de încălzire cu ventilator, servicii de instalare
de pături electrice de încălzire, care nu sunt
utilizate în scopuri medicale, servicii de instalare
de instalaţii pentru răcirea şi încălzirea apei,
servicii de instalare de aparate pentru reducerea
presiunii folosite la dispozitivele de încălzire
a apei, servicii de instalare de instalaţii de
încălzire cu gaz, servicii de instalare de instalaţii
de încălzire centrală, servicii de instalare de
radiatoare (încălzire), servicii de instalare de
instalaţii pentru încălzire ambientală cu gaz,
servicii de instalare de instalaţii de încălzire prin
pardoseală, servicii de instalare de instalaţii de
încălzire cu apă caldă (de uz industrial), servicii
de instalare de umidificatoare pentru radiatoare
de încălzire centrală, servicii de instalare de
umidificatoare de aer (recipiente de apă pentru
radiatoare de încălzire centrală), servicii de
instalare de umidificatoare de cameră care
conţin apă şi care sunt amplasate pe radiatoarele
de încălzire centrală, servicii de instalare
de sisteme hvac pentru vehicule (încălzirea,
ventilarea şi climatizarea aerului), servicii de
instalare de dispozitive de încălzire antiaburire,
servicii de instalare de lămpi alimentate cu
energie solară, servicii de instalare de aparate
de încălzire alimentate cu energie solară, servicii
de instalare de instalaţii de încălzire alimentate
cu energie solară, servicii de instalare de aparate
de încălzire prin pardoseală, servicii de instalare
de cuptoare, servicii de instalare de suporturi
pentru cuptoare, servicii de instalare de cuptoare
şi vetre industriale (nu pentru alimente sau
băuturi), servicii de instalare de cuptoare de
uscare, servicii de instalare de cuptoare electrice
de tratament termic, servicii de instalare de
cuptoare ce utilizează câmpuri de radiofrecvenţă
pentru uscare, servicii de instalare de pompe de
căldură pentru prelucrarea energiei, servicii de
instalare de aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de instalaţii sanitare, alimentare cu
apă şi echipamente de salubritate, reparaţii şi
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lucrări de întreţinere de camere curate (instalaţii
sanitare), reparaţii şi lucrări de întreţinere de
instalaţii sanitare şi de baie şi accesorii pentru
instalaţii, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
instalaţii sanitare, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de instalaţii sanitare electrice, reparaţii şi lucrări
de întreţinere de instalaţii sanitare portabile,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de vane (instalaţii
sanitare), reparaţii şi lucrări de întreţinere de
conducte pentru instalaţii sanitare, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de instalaţii sanitare de
baie, reparaţii şi lucrări de întreţinere de instalaţii
sanitare pentru closete, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de robinete pentru instalaţii sanitare,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de aparate
şi instalaţii sanitare, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de valve (accesorii pentru instalaţii
sanitare), reparaţii şi lucrări de întreţinere de
pisoare (componente ale instalaţiilor sanitare),
reparaţii şi lucrări de întreţinere de accesorii
pentru instalaţii sanitare de apă, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de ţevi de scurgere
pentru instalaţii sanitare, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de chiuvete (spălătoare), componente
ale instalaţiilor sanitare, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de supape (robinete), componente
ale instalaţiilor sanitare, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de accesorii pentru pulverizatoare
(componente de instalaţii sanitare), reparaţii şi
lucrări de întreţinere de capace pentru scaune
(părţi de instalaţii sanitare), reparaţii şi lucrări
de întreţinere de instalaţii de baie folosite în
scopuri sanitare, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de vane (instalaţii sanitare) folosite în centre
spitaliceşti, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru instalaţii
sanitare), reparaţii şi lucrări de întreţinere de
chiuvete de baie (componente de instalaţii
sanitare), reparaţii şi lucrări de întreţinere de
pulverizator pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalaţii sanitare), reparaţii şi lucrări de
întreţinere de mânere pentru rezervoare (piese
pentru instalaţii sanitare), reparaţii şi lucrări
de întreţinere de aeratoare pentru robinete
(accesorii pentru instalaţii sanitare), reparaţii şi
lucrări de întreţinere de ţevi ondulate metalice
(piese de instalaţii sanitare), reparaţii şi lucrări de
întreţinere de vase pentru spălare (componente
ale instalaţiilor sanitare), reparaţii şi lucrări
de întreţinere de manşoane sub formă de
componente ale instalaţiilor sanitare, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de supape sub formă de
componente ale instalaţiilor sanitare, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de supape (robinete), care
constituie componente ale instalaţiilor sanitare,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de piese din
fontă pentru conducte (componente de instalaţii
sanitare), reparaţii şi lucrări de întreţinere de

robinete de apă sub formă de părţi de instalaţii
sanitare, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
benzi flexibile pentru protecţia tuburilor metalice
(părţi de instalaţii sanitare), reparaţii şi lucrări de
întreţinere de coturi curbate din plastic pentru
ţevi (componente de instalaţii sanitare), reparaţii
şi lucrări de întreţinere de ventile de amestec
sub formă de componente ale instalaţiilor
sanitare, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
supape de control pentru căzi de baie (accesorii
pentru instalaţii sanitare), reparaţii şi lucrări de
întreţinere de supape de control de nivel, care
constituie componente ale instalaţiilor sanitare,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de closete
portabile pentru activităţi în aer liber (instalaţii
sanitare), reparaţii şi lucrări de întreţinere de
filtre pentru robinete (accesorii pentru instalaţii
sanitare), reparaţii şi lucrări de întreţinere de
rezervoare sub formă de echipament sanitar,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de conducte
de apă (instalaţii de -), reparaţii şi lucrări de
întreţinere de filtre pentru conductele de apă,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de robinete
pentru montarea conductelor, reparaţii şi lucrări
de întreţinere de robineţi pentru conducte de
apă, reparaţii şi lucrări de întreţinere de conducte
de scurgere pentru căzi, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de fitinguri pentru conducte sanitare
de apă, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
robinete de amestecare pentru conducte de apă,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de armături de
scurgeri sanitare pentru conducte de scurgere,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de robinete
pentru conducte, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de plăci de protecţie împotriva incendiilor
instalate în reţele de conducte, reparaţii şi lucrări
de întreţinere de accesorii de siguranţă pentru
conducte de apă, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de fitinguri de siguranţă pentru conducte de
gaz, reparaţii şi lucrări de întreţinere de fitinguri
de reglare pentru conducte de apă, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de aparate de reglare pentru
conducte de gaz, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de supape de siguranţă pentru conductele
de apă, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
supape de siguranţă pentru conductele de gaz,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de regulatoare
de presiune pentru conductele de gaz, reparaţii
şi lucrări de întreţinere de aparate de reglare
pentru instalaţii de conducte de gaz, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de gaz (accesorii de reglaj
şi siguranţă pentru conducte de -), reparaţii şi
lucrări de întreţinere de dispozitive de reglare
care constituie componente ale conductelor de
apă, reparaţii şi lucrări de întreţinere de supape
reductoare de presiune (aparate de siguranţă)
pentru conductele de apă, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de supape reductoare de presiune
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(aparate de siguranţă) pentru conductele de gaz,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de aparate de
supraveghere a presiunii (aparate de siguranţă
pentru conducte de apă), reparaţii şi lucrări
de întreţinere de aparate de supraveghere a
presiunii (aparate de siguranţă pentru conducte
de gaz), reparaţii şi lucrări de întreţinere de
accesorii de siguranţă pentru aparatele de apă
sau de gaz şi pentru conductele de apă sau
de gaz, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
accesorii de reglaj pentru aparatele de apă
sau de gaz şi pentru conductele de apă sau
de gaz, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
sisteme de încălzire a apei pentru duşuri,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de cazane pentru
sistemele de încălzire, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de sisteme lineare de încălzire prin
radiaţie, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
sisteme de încălzire cu efect pelicular, reparaţii
şi lucrări de întreţinere de sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalaţii de încălzire,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de cazane pe
gaz pentru sistemele de încălzire centrală de
uz domestic, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
dispozitive de recuperare pentru preîncălzirea
aerului de combustie în sisteme de încălzire
prin utilizarea de gaze de ardere, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de sisteme de încălzire
a băuturilor, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de radiatoare pentru sisteme de încălzire
centrală, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
regulatoare automate de temperatură (supape)
pentru radiatoarele din sistemele de încălzire
centrală, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de aparate pentru controlul temperaturii în
radiatoarele sistemelor de încălzire centrală
(supape), reparaţii şi lucrări de întreţinere de filtre
magnetice utilizate pentru sisteme de încălzire
centrală, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
sisteme de încălzire pardoseală, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de turnuri de răcire a
apei, reparaţii şi lucrări de întreţinere de turnuri
de răcire cu evaporare, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), reparaţii şi lucrări de întreţinere
de aparate de ventilaţie, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de unităţi de ventilaţie, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de instalaţii de extragere
(ventilaţie), reparaţii şi lucrări de întreţinere
de aparate de ventilaţie portabile, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de ventilatoare motorizate
pentru ventilaţie, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de extractoare (ventilaţie sau aer condiţionat),
reparaţii şi lucrări de întreţinere de unităţi de
ventilaţie pentru locuinţe, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de suflante acţionate electric pentru
ventilaţie, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
hote de ventilaţie pentru sobe, reparaţii şi

lucrări de întreţinere de rotoare de aer pentru
ventilaţie, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
registre pentru instalaţii de ventilaţie, reparaţii
şi lucrări de întreţinere de aparate şi instalaţii
de ventilaţie, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de perdele de aer pentru ventilaţie, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de ventilatoare acţionate
electric folosite la ventilaţie, reparaţii şi lucrări
de întreţinere de dispozitive de inducţie de
aer (ventilaţie), reparaţii şi lucrări de întreţinere
de aparate de ventilaţie alimentate cu energie
solară, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
grile de ventilaţie care sunt componente ale
ventilatoarelor de aspiraţie, reparaţii şi lucrări
de întreţinere de capace de ventilaţie (părţi
ale instalaţiilor de aer condiţionat), reparaţii şi
lucrări de întreţinere de armături de baie pentru
controlul apei, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
armături de scurgeri sanitare pentru băi, reparaţii
şi lucrări de întreţinere de armături de scurgeri
sanitare pentru bideuri, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de armături sanitare de scurgere
pentru bazine, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de armături de scurgeri sanitare pentru duşuri,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de armături
de cuptoare, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de aspersoare, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de sisteme de aspersoare pentru irigarea
peluzelor, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
aspersoare automate pentru sistemele de irigaţii
agricole, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
aspersoare automate pentru sistemele de irigaţii
în horticultura, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
aspersoare (instalaţii automate) pentru irigarea
florilor şi a plantelor, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de aspersoare automate pentru
terenurile de golf, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de aspersoare (automate) pentru instalaţii de
suprafaţă, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de aspersoare (automate) pentru instalaţii
subterane, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
aspersoare de grădină (automate), reparaţii şi
lucrări de întreţinere de regulatoare de tiraj
pentru pentru inhibarea răspândirii incendiilor,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de încălzire cu
sistem de trasare electrică, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de cuptoare de difuzie pentru încălzire
electrică, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
colectoare de energie solară pentru încălzire,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de boilere cu
gaz pentru încălzirea apei, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de aparate acţionate electric pentru
încălzirea apei, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de serpentine (elemente de instalaţii de distilare,
de încălzire sau de răcire), reparaţii şi lucrări de
întreţinere de aparate de încălzire pentru băi,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de dispozitive
cu aburi pentru încălzirea prosoapelor, reparaţii
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şi lucrări de întreţinere de dispozitive cu aburi
pentru încălzirea prosoapelor pentru saloane
de coafură, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de aparate pentru încălzire pentru bazine cu
apă, reparaţii şi lucrări de întreţinere de aparate
pentru încălzirea saunelor, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de aparate de încălzire pentru saune,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de aparate
electrice de încălzire, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de cuptoare de încălzire industriale,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de dispozitive
de încălzire cu ventilator, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de pături electrice de încălzire, care
nu sunt utilizate în scopuri medicale, reparaţii
şi lucrări de întreţinere de instalaţii pentru
răcirea şi încălzirea apei, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de aparate pentru reducerea presiunii
folosite la dispozitivele de încălzire a apei,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de instalaţii de
încălzire cu gaz, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de instalaţii de încălzire centrală, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de radiatoare (încălzire),
reparaţii şi lucrări de întreţinere de instalaţii
pentru încălzire ambientală cu gaz, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de instalaţii de încălzire
prin pardoseală, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de instalaţii de încălzire cu apă caldă (de uz
industrial), reparaţii şi lucrări de întreţinere de
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrală, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
umidificatoare de aer (recipiente de apă pentru
radiatoare de încălzire centrală), reparaţii şi
lucrări de întreţinere de umidificatoare de cameră
care conţin apă şi care sunt amplasate pe
radiatoarele de încălzire centrală, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de sisteme hvac pentru
vehicule (încălzirea, ventilarea şi climatizarea
aerului), reparaţii şi lucrări de întreţinere de
dispozitive de încălzire antiaburire, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de lămpi alimentate cu
energie solară, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de aparate de încălzire alimentate cu energie
solară, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
instalaţii de încălzire alimentate cu energie
solară, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
aparate de încălzire prin pardoseală, reparaţii
şi lucrări de întreţinere de cuptoare, reparaţii
şi lucrări de întreţinere de suporturi pentru
cuptoare, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
cuptoare şi vetre industriale (nu pentru alimente
sau băuturi), reparaţii şi lucrări de întreţinere
de cuptoare de uscare, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de cuptoare electrice de tratament
termic, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
cuptoare ce utilizează câmpuri de radiofrecvenţă
pentru uscare, reparaţii şi lucrări de întreţinere de
pompe de căldură pentru prelucrarea energiei,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de aparate

de stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Broșuri, materiale publicitare, reviste
promoționale, cataloage, fotografii, cărți de
vizită, flyere, reviste, agende, calendare
(tipărituri), rechizițe pentru birou, instrumente de
scris.
39. Servicii de curierat, livrarea bunurilor,
transportul de mărfuri, transportul de mobilier,
descărcarea încărcăturilor, operaţiuni de
încărcare-descărcare, depozitarea de bunuri,
depozitare/înmagazinare, transport, închirierea
de vehicule pentru transport, livrarea bunurilor
prin comandă poştală, ambalarea, împachetarea
şi livrarea bunurilor, livrarea poduselor
home&deco, livrarea produselor de mobilier.

───────
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(210) M 2021 03337
(151) 23/04/2021
(732) JNT SYSTEMS, INC., 1209

ORANGE STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19801, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)
HELIX

(300)
Prioritate invocată:
81814/26-10-2020/JM

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

9. Aparate de computerizare în cloud, hardware
de computer pentru ai (inteligență artificială),
învățare automată, algoritmi de învățare și
analiză de date, software înregistrat și
descărcabil pentru ai (inteligență artificială),
învățare automată, algoritmi de învățare și
analiză de date, software pentru utilizare
în proiectarea și dezvoltarea algoritmilor de
învățare automată, rețele neuronale profunde,
analize de date, biblioteci de software pentru
utilizare în proiectarea și dezvoltarea algoritmilor
de învățare automată și a rețelelor neuronale
profunde, biblioteci de software pentru utilizare
în analiza datelor, software grafic, drivere pentru
software, hardware și software computerizat de
înaltă performanță, unități de procesare grafică
(GPU-uri), chipset-uri grafice pentru computer,
unități de procesare video, unități de procesare
audio, procesoare de semnal digital, hardware
și software pentru computer pentru redarea de
imagini, video și date, plăci grafice, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea, recepționarea
și manipularea imaginilor și datelor, hardware
și software pentru computer pentru redarea
animației și a video, hardware și software pentru
streaming (transmitere continuă) de conținut,
imagini și date, hardware pentru computer,
și anume, unități de intrare, unități de ieșire,
controlere de memorie, controlere periferice de
calculator și controlere grafice, hardware de
înaltă performanță pentru computer, cu funcții
specializate pentru îmbunătățirea abilităților
de joc, software de jocuri pentru computer
descărcabil și înregistrat, hardware de memorie
pentru computer, carduri de memorie, plăci de
memorie, module de memorie pentru computer,
memorie de computer nevolatilă, memorie

electronică, memorie grafică, servere de rețea
de computere, hardware pentru serverul de
acces la rețea, software pentru computer
descărcabil și înregistrat pentru controlul și
gestionarea aplicațiilor serverului de acces,
bios (sistem de bază pentru intrare-ieșire)
descărcabil, programe de computer pentru bios,
software de sistem de operare pentru computer
înregistrat și descărcabil, software și firmware
de computer pentru programele sistemului de
operare înregistrate și descărcabile, software de
jocuri pentru computer înregistrat și descărcabil
și software de grafică 3d pentru computer,
biblioteci de software descărcabile și fișiere
electronice de date pentru utilizare în design-
ul circuitelor integrate și al semiconductorilor,
software de interfață de programare a aplicațiilor
(API) pentru redarea imaginilor, manipularea
imaginilor și procesarea, hardware pentru
computer, circuite integrate, semiconductori,
microprocesoare, unități centrale de procesare
(GPU), procesoare programabile, plăci cu
circuite imprimate, plăci de bază, stații de lucru
pentru computer, display-uri (afișaje) electronice
și de computer, hardware electronic și de
computer pentru intrare-ieșire pentru suporturi
media și display-uri (afișaje) de computere,
servere pentru computer, supercomputere,
computere de înaltă performanță.
42. Servicii de consultanță tehnică în domeniile
arhitecturii centrului de date, soluțiilor de cloud
computerizat publice și private și evaluării
și implementării tehnologiei și serviciilor de
internet, proiectare și dezvoltare de hardware
și software pentru computer, servicii pentru
computer, și anume, integrarea mediilor
private și publice de cloud computerizat,
furnizarea de sisteme pentru computere
virtuale, unități de procesare grafică (GPU-
uri) și medii pentru computere virtuale
prin cloud computerizat incorporând platforme
ca serviciu, cloud computerizat care oferă
software pentru utilizarea în învățarea automată,
învățarea automată scalabilă, analiza datelor
și dezvoltarea rețelelor neuronale profunde,
furnizarea de servicii computerizate bazate
pe cloud în domeniul învățării automate,
inteligenței artificiale, algoritmilor de învățare
și analizei datelor, stocare electronică de
date, supercomputerizare bazată pe cloud
ce incorporează software pentru utilizare
în domeniile inteligenței artificiale, învățare
automată, învățare profundă, computerizării de
înaltă performanță, computerizare distribuită,
virtualizare, învățare statistică și analiză
predictivă, servicii de dezvoltare de jocuri
multimedia electronice și interactive, proiectare
de software de procesare a imaginilor, furnizarea
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utilizării temporare a software-ului nedescărcabil
pentru vizualizare 3D, modelare 3D și redare
3D, furnizarea utilizării temporare a software-
ului nedescărcabil pentru îmbunătățirea
performanței computerului, pentru funcționarea
circuitelor integrate, semiconductorilor, chipset-
urilor și microprocesoarelor pentru computer și
pentru scopuri de gaming (jucat), furnizarea
utilizării temporare a software-ului nedescărcabil
pentru utilizare ca interfațe de programare a
aplicațiilor (API), software ca serviciu, și anume,
furnizarea unei platforme supercomputerizate
pentru jocuri bazate pe cloud.

───────

(210) M 2021 03339
(151) 23/04/2021
(732) MICHAEL DOMMERMUTH S.R.L.,

STR. CONAC NR. 39, ET. 2, SAD
6, JUDEȚUL TIMIȘ, DUMBRĂVIȚA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Alex International RO
The Job Company

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03340
(151) 23/04/2021
(732) S.C. CREDIT-GOLD & GF 2003

S.R.L., STR. SMEUREI NR. 54,
JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
110046, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ANDRIAN FLORINEL PFA,
REPUBLICII BL. 212 SC. D AP. 11,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
ABC Diamonds

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

14. Metale prețioase și aliajele lor și
produse din aceste materiale, placate sau
nu, giuvaergerie, bijuterii, pietre prețioase,
ceasornicărie, instrumente pentru măsurarea
timpului.
35. Publicitate, servicii de agenții de import-
export, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, toate
acestea în legătură cu produsele din clasa 14.

───────

(210) M 2021 03341
(151) 23/04/2021
(732) S.C. CREDIT-GOLD & GF 2003

S.R.L., STR. SMEUREI NR. 54,
JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
110046, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ANDRIAN FLORINEL PFA,
REPUBLICII BL. 212 SC. D AP. 11,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
Promise Ring

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

14. Metale prețioase și aliajele lor și
produse din aceste materiale, placate sau
nu, giuvaergerie, bijuterii, pietre prețioase,
ceasornicărie, instrumente pentru măsurarea
timpului.
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35. Publicitate, servicii de agenții de import-
export, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, toate
acestea în legătură cu produsele din clasa 14.

───────

(210) M 2021 03342
(151) 23/04/2021
(732) JNT SYSTEMS, INC., 1209

ORANGE STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19801, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 02915,
ROMANIA

(540)
ARC

(300)
Prioritate invocată:
81805/26-10-2020/JM

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

9. Aparate de computerizare în cloud, hardware
de computer pentru ai (inteligență artificială),
învățare automată, algoritmi de învățare și
analiză de date, software înregistrat și
descărcabil pentru ai (inteligență artificială),
învățare automată, algoritmi de învățare și
analiză de date, software pentru utilizare
în proiectarea și dezvoltarea algoritmilor de
învățare automată, rețele neuronale profunde,
analize de date, biblioteci de software pentru
utilizare în proiectarea și dezvoltarea algoritmilor
de învățare automată și a rețelelor neuronale
profunde, biblioteci de software pentru utilizare
în analiza datelor, software grafic, drivere pentru
software, hardware și software computerizat de
înaltă performanță, unități de procesare grafică
(GPU-uri), chipset-uri grafice pentru computer,
unități de procesare video, unități de procesare
audio, procesoare de semnal digital, hardware
și software pentru computer pentru redarea de
imagini, video și date, plăci grafice, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea, recepționarea
și manipularea imaginilor și datelor, hardware
și software pentru computer pentru redarea
animației și a video, hardware și software pentru
streaming (transmitere continuă) de conținut,
imagini și date, hardware pentru computer,
și anume, unități de intrare, unități de ieșire,
controlere de memorie, controlere periferice de

calculator și controlere grafice, hardware de
înaltă performanță pentru computer, cu funcții
specializate pentru îmbunătățirea abilităților
de joc, software de jocuri pentru computer
descărcabil și înregistrat, hardware de memorie
pentru computer, carduri de memorie, plăci de
memorie, module de memorie pentru computer,
memorie de computer nevolatilă, memorie
electronică, memorie grafică, servere de rețea
de computere, hardware pentru serverul de
acces la rețea, software pentru computer
descărcabil și înregistrat pentru controlul și
gestionarea aplicațiilor serverului de acces,
bios (sistem de bază pentru intrare-ieșire)
descărcabil, programe de computer pentru bios,
software de sistem de operare pentru computer
înregistrat și descărcabil, software și firmware
de computer pentru programele sistemului de
operare înregistrate și descărcabile, software de
jocuri pentru computer înregistrat și descărcabil
și software de grafică 3d pentru computer,
biblioteci de software descărcabile și fișiere
electronice de date pentru utilizare în design-
ul circuitelor integrate și al semiconductorilor,
software de interfață de programare a aplicațiilor
(api) pentru redarea imaginilor, manipularea
imaginilor și procesarea, hardware pentru
computer, circuite integrate, semiconductori,
microprocesoare, unități centrale de procesare
(CPU), procesoare programabile, plăci cu
circuite imprimate, plăci de bază, stații de lucru
pentru computer, display-uri (afișaje) electronice
și de computer, hardware electronic și de
computer pentru intrare-ieșire pentru suporturi
media și display-uri (afișaje) de computere,
servere pentru computer, supercomputere,
computere de înaltă performanță.
42. Servicii de consultanță tehnică în domeniile
arhitecturii centrului de date, soluțiilor de cloud
computerizat publice și private și evaluării
și implementării tehnologiei și serviciilor de
internet, proiectare și dezvoltare de hardware
și software pentru computer, servicii pentru
computer, și anume, integrarea mediilor
private și publice de cloud computerizat,
furnizarea de sisteme pentru computere
virtuale, unități de procesare grafică (GPU-
uri) și medii pentru computere virtuale
prin cloud computerizat incorporând platforme
ca serviciu, cloud computerizat care oferă
software pentru utilizarea în învățarea automată,
învățarea automată scalabilă, analiza datelor
și dezvoltarea rețelelor neuronale profunde,
furnizarea de servicii computerizate bazate
pe cloud în domeniul învățării automate,
inteligenței artificiale, algoritmilor de învățare
și analizei datelor, stocare electronică de
date, supercomputerizare bazată pe cloud
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ce incorporează software pentru utilizare
în domeniile inteligenței artificiale, învățare
automată, învățare profundă, computerizării de
înaltă performanță, computerizare distribuită,
virtualizare, învățare statistică și analiză
predictivă, servicii de dezvoltare de jocuri
multimedia electronice și interactive, proiectare
de software de procesare a imaginilor, furnizarea
utilizării temporare a software-ului nedescărcabil
pentru vizualizare 3D, modelare 3D și redare
3D, furnizarea utilizării temporare a software-
ului nedescărcabil pentru îmbunătățirea
performanței computerului, pentru funcționarea
circuitelor integrate, semiconductorilor, chipset-
urilor și microprocesoarelor pentru computer și
pentru scopuri de gaming (jucat), furnizarea
utilizării temporare a software-ului nedescărcabil
pentru utilizare ca interfațe de programare a
aplicațiilor (API), software ca serviciu, și anume,
furnizarea unei platforme supercomputerizate
pentru jocuri bazate pe cloud.

───────

(210) M 2021 03344
(151) 23/04/2021
(732) S.C. MTC TRAININGS S.R.L., STR.

SMEUREI NR. 58, GALERIILE
PRAXIS, CAMERA NR. 3, ET.
4, JUDETUL ARGES, PITESTI,
110046, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BD-UL
REPUBLICII, BL. 212, SC. D, ET. 2,
AP. 11, JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Medical Tours Company
CLINICA DENTARA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.07.13

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 667C,
272C), negru (Pantone BLACK C)

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

44. Servicii de stomatologie, servicii oferite de
clinici dentare, inclusiv servicii de asistență
stomatologică, cu activități specifice, respectiv:
tehnică dentară, radiografii, implantologie,
tratamente stomatologice, evaluare medicală și
analize specifice domeniului, servicii medicale,
servicii de stomatologie estetică, consultanții
stomatologice, asistență stomatologică,
consiliere în domeniul stomatologiei, servicii de
igienă dentară, servicii de albire a dinților, servicii
de curățare a dinților.

───────

(210) M 2021 03345
(151) 23/04/2021
(732) S.C. MTC TRAININGS S.R.L., STR.

SMEUREI NR. 58, GALERIILE
PRAXIS, CAMERA NR. 3, ET.
4, JUDETUL ARGES, PITESTI,
110046, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BD-UL
REPUBLICII, BL. 212, SC. D, ET. 2,
AP. 11, JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Teddy Care cabinet
stomatologic copii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 03.01.14

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
714C), maro (Pantone 690C), albastru
(Pantone 7450C, 5285C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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44. Servicii de stomatologie, servicii oferite de
clinici dentare, inclusiv servicii de asistență
stomatologică, cu activități specifice, respectiv:
tehnică dentară, radiografii, implantologie,
tratamente stomatologice, evaluare medicală și
analize specifice domeniului, servicii medicale,
servicii de stomatologie estetică, consultanții
stomatologice, asistență stomatologică,
consiliere în domeniul stomatologiei, servicii de
igienă dentară, servicii de albire a dinților, servicii
de curățare a dinților.

───────

(210) M 2021 03346
(151) 23/04/2021
(732) S.C. NEXUS GAMING S.R.L.,

BD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 45, SUBSOL 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050881, ROMANIA

(540)

REL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.07.25

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1772B4, #2C3A91, #272362,
#131C3B), galben (HEX #FBD145,
#FDB72E, #FAA83B, portocaliu (HEX
#F89533, #F47732, #853D1D), alb
(HEX #FFFFFF), negru (HEX #000000)

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

41. Organizare de turnee de recreere
(divertisment), administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, divertisment de tipul
turneelor, divertisment pe internet, furnizare de
divertisment online sub formă de show-uri de
jocuri, furnizare de divertisment online sub formă
de turnee de jocuri, organizarea de competiții,
organizarea de competiții de sporturi electronice
(e-sports), furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet.

───────

(210) M 2021 03347
(151) 23/04/2021
(732) JOLIDON INTERNATIONAL SRL,

STR. TABACARILOR NR. 2A,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

JOLIDON MEDCARE
& PROTECTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

9. Costume de pericol biologic (îmbrăcăminte
de protecție), îmbrăcaminte specială pentru
laborator biologic, îmbrăcăminte de protecție
contra substanțelor chimice, articole de
îmbrăcăminte și acoperirea capului ignifuge,
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului de protecție.
10. Halate medicale, îmbrăcaminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru vizitatori, lenjerie de pat de unică folosință
pentru unități spitalicești.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, îmbrăcaminte de
lucru cu excepția celei de protecție.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
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furnizate online sau pe suport tiparit dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în reţele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, servicii de cercetare
şi informaţii de piaţă, promovare de bunuri
şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, furnizare de
informaţii privind produsele din indexuri baze
de date, în care se poate căuta, cu informaţii,
inclusiv text, documente electronice, baze de
date, informaţii grafice şi audiovizuale, prin
intermediul reţelelor de calculator şi globale,
regruparea în avantajul terţilor a costumelor de
pericol biologic, îmbrăcăminţii speciale pentru
laborator, îmbrăcăminţii de protecție antiradiaţii,
îmbrăcăminţii de protecţie contra substanţelor
chimice, articolelor pentru acoperirea capului
şi încălţăminte pentru personal medical şi
pacienţi, halatelor medicale, articolelor de
îmbrăcăminte, încălțăminte și acoperitoare
de cap, îmbrăcăminte de lucru (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web.

───────

(210) M 2021 03348
(151) 23/04/2021
(732) MENTON MALL FBE SRL,

STR. SG. ILIE DAVID NR. 2,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
TRANSILVAN

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

3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice,
aromatizanți (uleiuri esențiale), uleiuri eterice,
uleiuri pentru parfumuri si arome.
11. Echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), echipament

de tratare a aerului, dezumidificatoare,
dezumidificatoare de uz casnic, umidificatoare,
aparate pentru umidificarea aerului,
umidificatoare pentru încăperi (aparate),
purificatoare de aer, purificatoare de aer (de uz
casnic), difuzoare de aer, evaporatoare.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2021 03349
(151) 23/04/2021
(732) S.C. GRĂDINIȚA VESELĂ S.R.L.,

SOS. VALEA REDIULUI NR.
43, JUDETUL IASI, SAT REDIU,
COMUNA REDIU, 707410, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Grădinița Veselă
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.05.23

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone
201C), galben (Pantone 109C), verde
(Pantone 363C), albastru (Pantone
2925C), mov (Pantone 2572C)

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

41. Educaţie, instruire, divertisment.
───────

(210) M 2021 03350
(151) 23/04/2021
(732) DIRECȚIA GENERALĂ DE

POLIȚIE A MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, CALEA VICTORIEI
19, SECTOR 3, BUCURESTI,
030023, ROMANIA

(540)
PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 03351
(151) 23/04/2021
(732) SC MARIFLOR PRODCOM SRL,

STR. LIVIU REBREANU, NR.56,
JUD. CLUJ, GHERLA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

MARIFLOR Gourmet Expres
COASTE DE PORC Gata

pregătit. Doar de rumenit!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 08.05.01

(591) Culori revendicate:gri, alb, maro, negru,
verde, rosu

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

29. Carne, specialități și preparate pe bază de
carne, carne conservată, costițe de porc, carne
afumată, carne de porc.
35. Publicitate și marketing, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasa 29,
respectiv: carne, specialități și preparate pe bază
de carne, carne conservată, costițe de porc,
carne afumată, carne de porc.

───────
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(210) M 2021 03352
(151) 23/04/2021
(732) SC MARIFLOR PRODCOM SRL,

STR. LIVIU REBREANU, NR.56,
JUD. CLUJ, GHERLA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

Gourmet Expres Gata
pregătit. Doar de rumenit!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

29. Carne, specialităţi şi preparate pe bază de
carne, carne conservată, ciolan de porc afumat,
ciolan de porc, carne de porc, carne de porc
afumată, costiţe de porc, muşchiuleţ de porc,
preparate din carne, produse şi preparate din
carne, mezeluri.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu produsele din clasa 29
respectiv: carne, specialităţi şi preparate pe bază
de carne, carne conservată, ciolan de porc
afumat, ciolan de porc, carne de porc, carne
de porc afumată, costiţe de porc, muşchiuleţ de
porc, preparate din carne, produse şi preparate
din carne, mezeluri.

───────

(210) M 2021 03353
(151) 23/04/2021
(732) SC MARIFLOR PRODCOM SRL,

STR. LIVIU REBREANU, NR.56,
JUD. CLUJ, GHERLA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

MARIFLOR Gourmet Expres
MUŞCHIULEŢ DE PORC Gata

pregătit. Doar de rumenit!

(531) Clasificare Viena:
08.05.01; 08.05.02; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:gri închis, alb, maro,
negru, gri deschis, verde

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

29. Carne, specialităţi şi preparate pe bază de
carne, carne conservată, ciolan de porc afumat,
ciolan de porc, carne de porc, carne de porc
afumată, costiţe de porc, muşchiuleţ de porc,
preparate din carne, produse şi preparate din
carne, mezeluri.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu produsele din clasa 29
respectiv: carne, specialităţi şi preparate pe bază
de carne, carne conservată, ciolan de porc
afumat, ciolan de porc, carne de porc, carne
de porc afumată, costiţe de porc, muşchiuleţ de
porc, preparate din carne, produse şi preparate
din carne, mezeluri.

───────
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(210) M 2021 03354
(151) 23/04/2021
(732) MIHAI-STEFAN MUREŞAN, STR.

RETEZATULUI NR. 8A, BL. T5, AP.
14, JUDEŢ CLUJ, CAMPIA TURZII,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)
RMM MODELS

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

41. Cursuri în domeniul modeling (instruiri),
organizarea de prezentări de modeling în scopuri
de divertisment, organizarea de evenimente de
modeling în scopuri de divertisment, servicii de
modeling cu scop recreativ.

───────

(210) M 2021 03355
(151) 23/04/2021
(732) GEORGE-ADRIAN MIHALACHE,

STR. PLOPILOR NR. 859A,
JUDEŢ GIURGIU, SAT COSOBA,
COMUNA COSOBA, GIURGIU,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

EVOMOB

(531) Clasificare Viena:
17.02.04; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

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

19. Construcţii nemetalice, în special carport-
uri, garaje din lemn stratificat şi structuri de
acoperişuri din lemn, locuri dejoacă pentru copii,
din lemn, foişor lemn stratificat, foişoare, terase
din lemn.
20. Mobilier de grădină, mobilier pentru terasă,
mobilier de exterior, ţarcuri de joacă pentru copii,
paturi din lemn, paturi pentru copii.

───────

(210) M 2021 03356
(151) 23/04/2021
(732) S.C. NATURAL AUTENTIC

DESIGN SRL-D, ALEEA FRATII
BUZESTI NR. 11, PARTER, AP.
45, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

NATURO

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Lapte vegetal din caju, lapte de migdale,
lapte din nucă de cocos, lapte de arahide, lapte
din nuci, lapte de soia, lapte de orez, băuturi
pe bază de lapte de migdale, lapte de nucă de
cocos, lapte de caju, lapte de arahide, lapte de
nuci, lapte de soia, lapte de orez şi ovăz, băuturi
din lapte cu aromă de cafea, cacao, ciocolată sau
ceai, băuturi cu conţinut predominant de lapte şi
fructe (milk shake).
32. Băuturi din fructe şi sucuri naturale de fructe,
smoothies, apă minerală plata, apă minerală
carbogazoasă sau carbozificată, apă minerală
plată eu arome sau infuzie de plante, nectaruri de
fructe nealcoolice, limonade, băuturi congelate
pe bază de fructe, băuturi nealcoolice, serebete
(băuturi), ape (băuturi), băuturi izotonice, băuturi
vegetale, băuturi siush parţiale congelate,
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energizante, băuturi din fructe, colas (băuturi
răcoritoare), băuturi sportive, băuturi care conţin
vitamine, băuturi nealcoolice carbogazoase,
băuturi carbogazoase aromate, siropuri pentru
băuturi, băuturi carbogazoase congelate, apă
îmbogăţită mineral (băuturi), băuturi răcoritoare
cu conţinut scăzut de calorii, suc de roşii
(băutură), băuturi cu guarana, băuturi cu fructe
îngheţate, sucuri de legume (băuturi), băuturi
nealcoolice cu suc de fructe, apă tonică (băuturi
nemedicinaiej, băuturi aromate de fructe, băuturi
cu suc de fructe, băuturi nealcoolice cu
malţ, băuturi răcoritoare necarbcnatate, băuturi
energizante care conţin cofeină, sarsaparilla
(băutură nealcoolică), băuturi pe bază de fructe,
dovlecei (băuturi nealcoolice), cvas (băutură
nealcoolică), băuturi cu suc de ananas, băuturi
cu suc de aloe, băuturi cu suc de mere,
băuturi cola, ramune (soda japoneză), băuturi
pe bază de nucă de cocos, băuturi de fasole
mung, băuturi carbogazoase fără aromă, băuturi
fortificate nutriţional, băuturi pe bază de bere,
băuturi sportive îmbogăţite în proteine, băuturi
cu. suc de portocale, băuturi neaîcoolice cu aloe
vera, băuturi constând în principal din sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice pe bază de miere,
băuturi de prune afumate, băuturi nealcoolice cu
aromă de bere, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi sportive care conţin
electroliţi, băuturi nealcoolice aromate cu ceai,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe: băuturi
nealcoolice, care conţin sucuri de legume,
băuturi răcoritoare nealcoolice aromate cu ceai,
apă spumantă îmbogăţită cu vitamine (băuturi),
băuturi funcţionale pe bază de apă, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
legume neaicoolice, băuturi nealcoolice aromate
cu cafea, băuturi cu suc de struguri, băuturi
energizante (nu în scopuri medicale), băuturi
pe bază de nuci şi soia, băuturi nealcoolice
fortificate cu vitamine, băuturi cu suc de ghimbir,
cordiale, băuturi pe bază de ovăz (care nu sunt
înlocuitori ai laptelui), băuturi cu suc de legume
verzi, băuturi neaicoolice cu suc spumant de
fructe, smoothies care conţin cereale şi ovăz,
băuturi cu suc de ginseng roşu, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de apă care conţin extracte de ceai,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe aromate
cu ceai, băuturi pe bază de orez, altele decât
înlocuitori de lapte, băuturi constând dintr-un
amestec de sucuri de fructe şi legume, băuturi
din orez brun, altele decât înlocuitori de lapte,
apa de orz de lămâie, apă de orz de lămâie,
băuturi nealcoolice fără malţ (altele decât pentru
uz medical), dovlecei de fructe, băuturi din zer,
băuturi izotonice (nu în scopuri medicale), sucuri,
sucuri de aloe vera, apă de orz de lămâie,

apă de orz portocaliu, apă de orz de lămâie,
suc de coacăze negre, suc de lămâie cordial,
sucuri aerate, suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe aerate, suc de fructe mixt, apa de
orz portocaliu, apă de orz de lămâie, siropuri
pentru limonada, sirop de malţ pentru băuturi,
siropuri pentru prepararea băuturilor răcoritoare,
siropuri pentru prepararea băuturilor, siropuri
pentru prepararea băuturilor nealcoolice, siropuri
pentru prepararea apelor minerale aromate,
sorbete sub formă de băuturi, amestecuri pentru
prepararea băuturilor din sorbet, siropuri pentru
prepararea băuturilor cu aromă de fructe, siropuri
pentru prepararea apelor minerale aromate,
siropuri pentru prepararea băuturilor pe bază de
zer, sorbete sub formă de băuturi, amestecuri
pentru prepararea băuturilor cu sorbet, nectare
de fructe, nealcoolice.

───────

(210) M 2021 03357
(151) 23/04/2021
(732) DANIEL-IONEL BABOŞ, ALE.

POSTĂVARU NR. 6, BL. 15, AP. 40,
JUDEŢ SATU MARE, SATU MARE,
SATU MARE, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)
Cabana Cuib de Şoim

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

43. Servicii de cazare.
───────
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(210) M 2021 03358
(151) 23/04/2021
(732) BEVO ASSET HOLDING SA, STR.

AGRISELOR NR. 4, AP. 3, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

ZETBURGER

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 08.07.10

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
368C), negru

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

29. Bucăţi de carne de pui, carne şi produse
din carne, carne de porc, carne de vită, carne
proaspătă, caşcaval, carne pentru hamburger,
carne pentru cheeseburger, carne pentru
burgeri.
39. Servicii de livrare (transport).
43. Servicii de restaurant, servicii de fast food,
furnizarea de alimente şi băuturi (servicii de
delivery).

───────

(210) M 2021 03359
(151) 23/04/2021
(732) EMIL-ADRIAN MAXIM, BLD.

PANDURILOR NR. 72, ET. 7,
AP. 20, JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA
CSABA-CIPRIAN PAPP, STR.
HUNEDOARA NR. 27, AP. 2,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

pofte

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.11.01

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

clase:
29. Carne, piftie din carne, carne
pentru shaorma, carne hamburger, carne
cheeseburger, carne conservată.
30. Sosuri pentru carne, sosuri (condimente),
pâine, chifle de pâine, sosuri pentru salată.
35. Publicitate şi marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, lucrări de birou,
servicii de comerţ online şi offline cu produsele
din clasa 29 respectiv: carne, piftie din
carne, carne pentru shaorma, carne hamburger,
carne cheeseburger, carne conservată, şi clasa
30 respectiv: sosuri pentru carne, sosuri
(condimente), pâine, chifle de pâine, sosuri
pentru salată.
43. Servicii de restaurant, servicii de fast-food.

───────
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(210) M 2021 03360
(151) 23/04/2021
(732) S.C. NATURAL AUTENTIC

DESIGN SRL-D, ALEEA FRATII
BUZESTI NR. 11, PARTER, AP.
45, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)
NATURAI prajituri ca în rai

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

30. Produse de cofetărie, produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie si inghetate, produse de
cofetărie invelite in ciocolata, nuci, migdale,
nuca de cocos, arahide invelite in ciocolata,
produse de cofetărie pe baza de faina produse
de cofetărie pe baza de produse lactate,
ciocolata si deserturi, produse de cofetărie
cu fructe, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie cu creme si fructe, tarte cu
fructe, piureuri/pasta de fructe, piureuri/pasta de
migdale, spume de ciocolata, pasta, de ciocolata
cu nuci, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, macarons , martipan, clătite,
clătite sarate, deserturi și prăjituri vegane,
raw vegane, vegetariene, deserturi si prăjituri
bio, deserturi si prăjituri dietetice, prăjituri fără
lapte, ouă si făină, produse de patiserie,
aluat de patiserie, biscuiti, biscuiți sarati si
uscati, piacinte, fursecuri, cornuri, croissante,
covrigi, pateuri, pateuri cu ciocolata, minipateuri,
saleuri, cozonaci, produse de patiserie cu
fructe, produse de patiserie cu creme, produse
de patiserie cu creme si fructe , prăjituri
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie congelate, rulouri, tarte,
vafe, budinca, nuga, baclava, produse vegan,
pizza, sandwisuri, sosuri (condimente), pâine,
pâine fara gluten, produse de brutărie, băuturi pe
baza de ceai, băuturi pe baza de ceai cu lapte,
băuturi pe baza de cacao, cafea si ciocolata, iaurt
înghețat.
35. Servicii de comerț cu produse de cofetarie,
produse de patiserie si panificație prin
intermediul spatiilor comerciale de vanzare cu
amănuntul, al punctelor de vanzare cu ridicata,
prin intermediul cataloagelor sau prin mijloace
electronice (online), servicii oferite cu un lanț
de spatii comerciale, servicii de intermediere
in comerțul cu produse de patiserie, panificație
si produse de cofetărie, servicii de agenţii de
import-export.

───────

(210) M 2021 03361
(151) 23/04/2021
(732) BEVO ASSET HOLDING SA, STR.

AGRISELOR NR. 4, AP. 3, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ - NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

pizza spot

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 26.01.01; 24.17.02; 08.07.04;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#CC2A37), verde (HEX #019047),
maro închis (HEX #3F2822), portocaliu,
alb

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

30. Pizza, produse de patiserie.
39. Servicii de livrare (transport).
43. Servicii de restaurant, servicii de patiserie,
servicii de fast food, furnizarea de alimente şi
băuturi (servicii delivery).

───────
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(210) M 2021 03362
(151) 23/04/2021
(732) MURI CHOCOLATIER S.R.L., STR.

LUNETEI, NR. 5, JUD. CLUJ, CLUJ
- NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ - NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MURI Chocolatier

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
05.07.06

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

30. Ciocolată, produse din ciocolată, prăjituri cu
ciocolată.
35. Publicitate, marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerţ
online şi offline cu ciocolată, produse din
ciocolată, prăjituri cu ciocolată.

───────

(210) M 2021 03363
(151) 23/04/2021
(732) SC MARIFLOR PRODCOM SRL,

STR. LIVIU REBREANU, NR.56,
JUD. CLUJ, GHERLA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ - NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MARIFLOR Gourmet Expres
CIOLAN DE PORC Gata

pregătit. Doar de rumenit!

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.04.18; 26.01.01; 26.11.03

(591) Culori revendicate:gri închis, alb, maro,
negru, gri deschis, verde, roşu

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

29. Carne, specialităţi şi preparate pe bază de
carne, carne conservată, ciolan de porc, carne
de porc.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu produsele din clasa 29,
respectiv: carne, specialităţi şi preparate pe bază
de carne, carne conservată, ciolan de porc şi
carne de porc.

───────
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(210) M 2021 03364
(151) 23/04/2021
(732) MANGO BROKER S.R.L., SAT

PRISĂCANI, JUD. IAŞI, COM.
PRISĂCANI, 707390, IAȘI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEŢ ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHLUI, NR.29, BL.B5,
SC.A, ET.1, AP.7, IAŞI, 70

(540)

MANGO BROKER

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 26.04.01;
26.11.03; 26.11.06

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

clase:
36. Brokeraj de servicii financiare.

───────

(210) M 2021 03365
(151) 23/04/2021
(732) GREENCODRU SRL, SAT CODRU,

NR. 70, JUD. BIHOR, COMUNA
ŞOIMI, BIHOR, ROMANIA

(540)
CETATEA ŞOIMI

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afcerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

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

───────

(210) M 2021 03367
(151) 23/04/2021
(732) MARIAN BANU, SAT

FERASTRAU-OITUZ NR. 82, JUD.
BACĂU, OITUZ, BACĂU, ROMANIA

(540)
Cuvinte cereşti

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

16. Cărţi religioase, circulare religioase, hârtie,
carton, produse de imprimerie, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artiști, pensule, mașini de scris și articole
de birou (cu excepția mobilelor), materiale
de instruire sau învățământ (cu excepția
aparatelor), materiale plastice sau ambalaj,
caractere tipografice, clișee.
35. Publicitate.
41. Educație religioasă, cursuri de pregătire pe
teme religioase, servicii educative în materie
de dezvoltare religioasă, educație, instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
45. Servicii religioase, îndrumare religioasă,
organizarea reuniunilor religioase, realizare de
ceremonii religioase, servicii de slujbe religioase
evanghelice, efectuare de slujbe religioase de
rugăciuni, furnizare de informații cu privire la
religie.

───────
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(210) M 2021 03368
(151) 23/04/2021
(732) MELIORA WORLD SRL, STR.

POIANA LUI BRANCA, NR. 7, JUD.
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

meliora

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.06.03

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 7530
CP, 416 CP)

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

35. Publicitate, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de vânzare cu amănuntul
pentru produse alimentare, băuturi alcoolice și
nonalcoolice, cosmetice și produse de igienă și
curățare, ustensile și accesorii pentru bucătărie,
veselă, cări, produse birotică și papetărie,
obiecte decorative, jucării, produse pentru
bebeluși și copii, produse textile, servicii de
intermediere comercială.

───────

(210) M 2021 03369
(151) 23/04/2021
(732) VIRGIL-SILVIU DIMA, STR.

SALCÂMULUI NR. 9, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) CLIPEO INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE, STR.
PESCARUSULUI NR.12, BL.D6,
SC.B, AP.29, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022166, ROMANIA

(540)

GLASSPANDOOR TOTUL
PENTRU CASA TA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 07.01.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri deschis, galben,
rosu, albastru, negru

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

6. Uşi metalice, panouri metalice pentru uşi,
tocuri metalice, alte elemente şi accesorii
metalice respectiv: clanţe, mânere, încuietori,
zăvoare, balamale, arcuri, role, ghidaje pentru
uşi, uşi exterioare metalice, uşi speciale,
uşi antiincendiu metalice, uşi antifurt, inclusiv
pentru: locuinţe, case, birouri, hoteluri, case de
vacanţă, pensiuni, spitale, unităţi de producţie,
spaţii comerciale şi de prestări servicii şi alte
tipuri de construcţii.
19. Uşi nemetalice, panouri pentru uşi
nemetalice, tocuri nemetalice, alte elemente
şi accesorii nemetalice pentru uşi cuprinse în
această clasă, uşi cu panouri, uşi gravate, uşi
pline şi din sticlă, uşi cu izolaţie fonică şi termică
- cu diferite destinaţii, inclusiv pentru: locuinţe,
case, birouri, hoteluri, case de vacanţă, pensiuni,
spitale, unităţi de producţie, spaţii comerciale şi
de prestări servicii şi alte tipuri de construcţii.
35. Servicii de agenţii de import-export, servicii
în domeniul vânzării cu ridicata şi cu
amănuntul de produse precum: materiale
de construcţie, uşi, panouri pentru uşi,
tocuri, alte elemente şi accesorii pentru uşi,
elemente pentru decorarea interioarelor, servicii
în domeniul publicităţii şi informării despre
activităţi economice, organizarea, susţinerea şi
coordonarea de campanii publicitare, acţiuni
promoţionale, prezentări de produse, prezentări,
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licitaţii publice, marketing şi prezentare prin
intermediul televiziunii, radioului, internetului şi
reţelei de calculatoare şi prin alte mijloace
de comunicare, cu posibilitatea plasării de
comenzi sau de cumpărare la distanţă, de
produse precum: materiale de construcţie,
uşi, panouri pentru uşi, tocuri, alte elemente
şi accesorii pentru uşi, elemente pentru
decorarea interioarelor, publicitate prin utilizarea
metodelor verbale, audio, audio-video şi
multimedia - destinate transmisiunilor prin
televiziune, radio, prin internet şi reţelele
de calculatoare şi prin alte mijloace de
comunicare, producţia, distribuirea, actualizarea
şi închirierea de materiale publicitare, închirierea
de spaţii (inclusiv virtuale) în scopuri publicitare,
organizarea de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale şi/sau publicitare, intermediere
comercială, asocierea de interese, consultanţă
şi asistenţă pentru negocieri şi încheierea
de contracte, servicii de marketing, studii de
piaţă şi sondaje de opinie, studii şi expertize
în domeniul activităţilor economice, previziuni
economice, analize şi gestionarea costurilor,
evaluarea afacerilor, activităţilor economice,
proiectelor economice şi organizatorice,
consultanţă şi asistenţă în domeniul luării de
decizii, organizării, desfăşurării şi administrării
activităţilor economice, cautarea, compilarea,
sistematizarea, sortarea si transcrierea datelor
si a altor materiale si elemente in bazele de
date computerizate si in alte sisteme informatice,
prelucrarea, asimilarea şi utilizarea datelor sau
a altor materiale şi elemente din bazele de date
computerizate şi din alte sisteme informatice,
gestionare de fişiere informatice, cautarea de
date in fisierele electronice, in bazele de date
computerizate si in alte sisteme informatice.
40. Prelucrarea materialelor, inclusiv: lemn,
metale, plastic, asamblare personalizată de
materiale pentru terţi.

───────

(210) M 2021 03370
(151) 23/04/2021
(732) QUANTUM MEDICAL S.R.L., STR.

MIRON COSTIN, NR. 61, JUD.
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

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

(540)

EDUCTOR 1

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05

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

clase:
9. Dispozitive pentru analize fizice (altele cele
decât pentru uz medical), dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
transmițătoare de semnale, echipament de
prelucrare a semnalelor, transmițătoare pentru
transmisia semnalelor electrice, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, 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.
10. Echipamente pentru tratamente magnetice,
de uz medical, aparate de electrostimulare
utilizate în tratamentul terapeutic, generatoare
de înaltă frecvență folosite în tratamente
medicale, aparate fiziologice de uz medical,
instrumente medicale pentru înregistrarea
datelor fiziologice, instrumente medicale pentru
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afișarea datelor fiziologice, aparate pentru
măsurări fiziologice, de uz medical, aparate de
monitorizare fiziologică, de uz medical, aparate
pentru analizarea semnalelor fizice măsurate,
echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, aparate de rezonanță magnetică,
aparate de diagnostic prin irm (imagistică
prin rezonanță magnetică), instrumente pentru
diagnosticare medicală, aparate de măsurat
pentru diagnosticare de uz medical, aparate și
instrumente chirurgicale, medicale, dentare și
veterinare.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni, consiliere
medicală, controale medicale, îngrijire medicală,
servicii de tratament medical, furnizare de
tratament medical, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de asistență medicală pentru oameni,
servicii medicale și de sănătate, servicii medicale
de evaluare a sănătății, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii medicale de
diagnostic (testare și analiză), servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului omenesc,
testare medicală în scopul diagnosticării sau
pentru tratament, servicii oferite de clinici
medicale, studii de evaluare a riscului privind
starea de sănătate, servicii de asistență tehnică
medicală în materie de sănătate, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa,
tratamente terapeutice pentru corp, tratamente
terapeutice pentru față.

───────

(210) M 2021 03371
(151) 23/04/2021
(732) QUANTUM MEDICAL S.R.L., STR.

MIRON COSTIN, NR. 61, JUD.
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

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

(540)

NUCLEUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05

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

clase:
9. Dispozitive pentru analize fizice (altele cele
decât pentru uz medical), dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
transmițătoare de semnale, echipament de
prelucrare a semnalelor, transmițătoare pentru
transmisia semnalelor electrice, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, 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.
10. Echipamente pentru tratamente magnetice,
de uz medical, aparate de electrostimulare
utilizate în tratamentul terapeutic, generatoare
de înaltă frecvență folosite în tratamente
medicale, aparate fiziologice de uz medical,
instrumente medicale pentru înregistrarea
datelor fiziologice, instrumente medicale pentru
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afișarea datelor fiziologice, aparate pentru
măsurări fiziologice, de uz medical, aparate de
monitorizare fiziologică, de uz medical, aparate
pentru analizarea semnalelor fizice măsurate,
echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, aparate de rezonanță magnetică,
aparate de diagnostic prin irm (imagistică
prin rezonanță magnetică), instrumente pentru
diagnosticare medicală, aparate de măsurat
pentru diagnosticare de uz medical, aparate și
instrumente chirurgicale, medicale, dentare și
veterinare.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni, consiliere
medicală, controale medicale, îngrijire medicală,
servicii de tratament medical, furnizare de
tratament medical, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de asistență medicală pentru oameni,
servicii medicale și de sănătate, servicii medicale
de evaluare a sănătății, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii medicale de
diagnostic (testare și analiză), servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului omenesc,
testare medicală în scopul diagnosticării sau
pentru tratament, servicii oferite de clinici
medicale, studii de evaluare a riscului privind
starea de sănătate, servicii de asistență tehnică
medicală în materie de sănătate, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa,
tratamente terapeutice pentru corp, tratamente
terapeutice pentru față.

───────

(210) M 2021 03372
(151) 23/04/2021
(732) HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY

CO., LTD., 286, PANGYO-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA
GEORGE CALINESCU NR. 52A,
AP.1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Dynapro HPX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

12. Anvelope pentru automobile, anvelope
pentru biciclete, carcase pentru anvelope
pneumatice, huse pentru anvelope, anvelope
pentru motociclete, petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, camere
de aer pentru biciclete, camera de aer
pentru motociclete, camere de aer pentru
anvelope pneumatice, camere de aer pentru
roţile autovehiculelor, camere de aer pentru
pneurile autovehiculelor, plase de bagaje pentru
vehicule, anvelope pneumatice, truse pentru
repararea camerelor de aer, jante pentru roţile
vehiculelor, huse pentru şei de biciclete, huse
pentru şei de motociclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor, segmenţi de frână
pentru vehicule, amortizoare pentru vehicule,
portschiuri pentru automobile, crampoane pentru
anvelope, ţinte pentru anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculelor, anvelope solide pentru
roţile vehiculelor, suprafeţe de rulare pentru
reşaparea pneurilor, şenile (suprafeţe de rulare)
pentru vehicule, şenile (suprafeţe de rulare)
tip tractor pentru vehicule, anvelope fără
camere pentru biciclete, anvelope fără camere
pentru motociclete, supape pentru anvelopele
vehiculelor, pneuri pentru roata vehiculului.

───────
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(210) M 2021 03373
(151) 23/04/2021
(732) ALL-SET SECURITY DEFENSE

S.R.L., STR. IERNII, NR. 1, ET. 2,
JUD. BACAU
, BACAU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

ASSD ALL SET SECURITY
DEFENSE ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.13.25; 24.01.05; 23.01.01;
26.01.01

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

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

45. Servicii de paza si securitate pentru protectia
fizica a bunurilor materiale si a persoanelor,
servicii de pază și protecție, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 03374
(151) 23/04/2021
(732) VITISIM COTEȘTI SRL, SAT

BUDEȘTI, JUD. VRANCEA,
COMUNA COTEȘTI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PANDORA Secrets

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:maro, auriu, galben,
roz, negru

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2021 03375
(151) 23/04/2021
(732) VITISIM COTEȘTI SRL, SAT

BUDEȘTI, JUD. VRANCEA,
COMUNA COTEȘTI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
PANDORA SECRETS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2021 03376
(151) 23/04/2021
(732) NUTRIC SANATOS S.R.L.,

STR. PROGRESULUI NR. 9, BL.
M2, SC. C, AP. 46, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900070, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Nutric Mănâncă bine, trăiește
bine, cheltuiește mai puțin.

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 27.05.08

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

43. Servicii de preparare de mâncăruri.
───────

(210) M 2021 03377
(151) 23/04/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STRADA
CETĂŢII NR.39, DEMISOL 1, AP. 2,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
Cântarea României

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri).
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare de
materiale imprimate în scopuri publicitare, în
format electronic, furnizarea de spaţiu publicitar
în publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
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şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea

sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
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date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date
prin intermediul reţelei de telecomunicaţii,
asigurarea accesului la telecomunicaţii şi a
legăturilor la bazele de date computerizate
şi la internet, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii şi a radioului, transmitere
pe internet de material video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, conţinut media şi de
informaţii, transmisia simultană a unor programe
de televiziune pe mai multe canale, difuzarea
de muzică, transmitere de muzică digitală prin
telecomunicații, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de muzică
și de comunicații în format text între dispozitive
de telecomunicații mobile, transmisii video,
transmisie video prin rețele digitale, transmisie
video la cerere, difuzare de material audio și
video pe internet, transmitere de conținut audio
și video prin satelit, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,
difuzare de programe video și audio prin internet,
servicii de difuzare video pe arii restrânse
(narrowcasting), servicii de difuzare video, audio
și TV, transmitere de conținut audio și video
prin linii ISDN, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,

transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
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de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale

tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de
uz publicitar, servicii de reporteri de ştiri,
difuzare de reportaje de către agenţii de ştiri,
publicare de fotografii, fotoreportaje, fotografii,
fotografii aeriene, servicii ale unui fotograf/
fotoreporter, divertisment muzical, spectacole
muzicale, cursuri de muzică, producția de
muzică, spectacole muzicale live, reprezentații
de muzică live, organizare de divertisment
muzical, concerte muzicale pentru televiziune,
organizare de spectacole muzicale, concerte
muzicale pentru radio, spectacole cu muzică
în direct, servicii de muzică în direct, concerte
de muzică în direct, producere de concerte
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
producție de spectacole muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de compoziții
muzicale, producție de videouri muzicale,
organizare de evenimente muzicale, producție
de înregistrări muzicale, regizare de spectacole
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
servicii educaționale cu privire la muzică, servicii
de editare și înregistrare muzicale, producție
de înregistrări sonore și muzicale, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
producție de materiale muzicale într-un studio
de înregistrare, spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole,
servicii de editare în procesul de post-producție
a muzicii, a materialelor video și a filmelor,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de producție
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de bibliotecă electronică pentru furnizare
de informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații
audio și/sau video, furnizare de programe
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de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere,
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare

şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
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programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 03378
(151) 23/04/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L., STRADA
CETĂŢII NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STRADA SÂRGUINŢEI NR.39,
AP.12, JUDEȚUL MUREȘ, TÎRGU
MUREŞ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
Cântarea României,

festival naţional
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare

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

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

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

muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
producție de spectacole muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de compoziții
muzicale, producție de videouri muzicale,
organizare de evenimente muzicale, producție
de înregistrări muzicale, regizare de spectacole
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
servicii educaționale cu privire la muzică, servicii
de editare și înregistrare muzicale, producție
de înregistrări sonore și muzicale, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
producție de materiale muzicale într-un studio
de înregistrare, spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole,
servicii de editare în procesul de post-producție
a muzicii, a materialelor video și a filmelor,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de producție
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de bibliotecă electronică pentru furnizare
de informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații
audio și/sau video, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere,
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
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personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de

pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
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de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 03379
(151) 24/04/2021
(732) SMAER S.R.L., STRADA

LĂCRĂMIOAREI NR.15, BL. 47,
SC. D, AP. 3, JUDEȚUL COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE, 520085,
COVASNA, ROMANIA

(540)
SMAER

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

27. Tapițerii decorative pentru perete (netextile).
35. Servicii de grafică publicitară.

───────

(210) M 2021 03380
(151) 24/04/2021
(732) M&N ITALY TRADING S.R.L.,

BULEVARDUL EROILOR NR. 130
(FOSTA ȘOSEA ȘTEFĂNEȘTI),
PARTER, BIROUL NR. 15 ÎN
SUPRAFAȚĂ DE 23,12 MP, C1,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011146, ROMANIA

(540)

Studio Casa

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.08; 27.05.17; 26.04.03

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

clase:

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente
de transmisie, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele
decât uneltele acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, distribuitoare automate, aparate
electromecanice pentru prepararea alimentelor,
mașini pentru ambalat, aparate de curățat
cu aburi de uz casnic, aparate de lustruit
pentru întreținerea podelelor, electrice, aparate
de râșnit electrice de bucătărie, aparate de
uscat rufe fără încălzire, aparate electrice de
bătut covoare, aparate (electrice, de bucătărie)
pentru felierea alimentelor, aparate electrice de
bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
aparate electrice de bucătărie care transformă
alimentele solide în lichide (aparate pentru
bucătărie), aparate electrice de feliat produse
alimentare, aparate de spumat laptele, aparate
electrice pentru șamponarea covoarelor, mopuri
electrice cu aburi, aparate electrice pentru
prepararea pastelor, de uz casnic, aparate
electrice pentru curățenie, pentru uz casnic,
aparate electrice pentru extragerea sucului
de portocale, aparate storcătoare de fructe,
aspiratoare de praf de uz casnic, aspiratoare
uscate și cu apă, aspiratoare verticale,
aspiratoare pentru autoturisme, mașini electrice
de bucătărie, blendere, râșnițe de cafea, cu
excepția celor manuale), mașini de călcat de
uz casnic, mașini de tocat carne, mașini pentru
făcut cârnați, mașini de decojit, cuțite de
bucătărie electrice, mașini de cusut, dispozitive
de curățat cartofi (mașini electrice), dispozitive
de zdrobit de bucătărie, electrice, dispozitive
(electrice) cu ceară pentru lustruit parchetul,
feliatoare de brânză, electrice, feliatoare de
legume (aparate), mașini de călcat electrice de
uz casnic, mașini de călcat cu abur de uz
casnic, stații de călcat de uz casnic, mașini de
brodat, mașini de cusut de uz casnic, mașini
de lustruit cuțite, mașini de spălat, mașini de
spălat covoare, mașini de spălat rufe, mașini de
stors rufe, mașini de uscat rufe, mașini de spălat
pentru veselă, mașini de spălat rufe (electrice),
mașini de spălat cu uscător, mașini de spălat
podeaua, mașini de spălat vase de uz casnic,
mașini de tocat carne (aparate acționate electric)
de uz gospodăresc, mașini de tocat (electrice)
de uz casnic, mașini de tocat fructe (acționate
electric), mașini electrice de bucătărie pentru
prepararea alimentelor (altele decât pentru gătit),
mașini electrice de ceruit pentru uz casnic,
mașini electrice de curățare prin aspirație de uz
casnic, mașini electrice de tăiat carne, folosite
în bucătărie, mașini electrice de uz casnic
pentru aspirare, mașini electrice pentru feliat,
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mașini electrice pentru stoarcerea fructelor,
mașini pentru spălarea geamurilor, mașini pentru
tăierea legumelor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, mături electrice,
perii electrice pentru curățarea pantofilor, perii
pentru aspiratoare, râșnițe de piper altele decât
cele manuale), râșnițe de cafea electrice, râșnițe
de uz casnic, altele decât cele manuale, râșnițe
pentru condimente (acționate electric), râșnițe
electrice de sare, răzătoare electrice pentru
legume, răzătoare pentru uz caznic, roboți pentru
menaj de uz casnic, saci pentru aspiratoare, filtre
pentru aspiratoare, storcătoare electrice de uz
casnic pentru fructe, storcătoare electrice pentru
fructe și legume.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, unelte agricole, de grădinărit
şi de amenajare a teritoriului acţionate
manual, aparate de ras, cuţite ceramice,
feliatoare de brânză, neelectrice, dălţi, satâre
(cuţite), cuţite, ustensile pentru decantarea
lichidelor (unelte de mână), feliatoare pentru
ouă, neelectrice, vătraie, burdufuri pentru
şeminee (unelte de mână), tăietoare de fructe,
curăţitoare de fructe, răzătoare pentru bucătărie
manuale, mânere pentru cuţite, polonice,
desfăcătoare de stridii, cuţite de paletă, cuţite
de sculptat (unelte de mână), cuţite de
decojit, linguri, tacâmuri (cuţite, furculiţe şi
linguri)/articole pentru masă (cuţite, furculiţe şi
linguri), furculiţe de masă, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri de plastic, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri pentru bebeluşi, desfăcătoare
de conserve, neelectrice/deschizătoare de
conserve, neelectrice, feliatoare de legume/
mărunţitoare de legume neelectrice, cuţite
pentru friptură, furculițe pentru friptură, cuţite
de legume, tocătoare de legume, spiralizatoare
de legume, acţionate manual, decojitoare de
legume (unelte de mână), dispozitive de tăiat
folia de pe dop la sticla de vin, acţionate manual,
tacâmuri cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, cuțite de pâine (acționate
manual), cuțite de tăiat fructe, cuțite de
feliat brânză (acționate manual), cuțite de
bucătărie pentru felierea peștelui, cutii pentru
tacâmuri, argintărie (cuțite, furculițe și linguri),
cuțite pentru pizza, neelectrice, dispozitive de
tăiat pizza, neelectrice, feliatoare, acționate
manual, tacâmuri biodegradabile, tacâmuri și
veselă de unică folosință, din plastic, pensete,
foarfeci de tuns, aparate de ras, electrice sau
neelectrice, unghiere, electrice sau neelectrice,
cleşti pentru unghii, ustensile de mână electrice
şi neelectrice pentru îngrijire personală şi artă
corporală precum, lame de ras, ustensile pentru
manichiură şi pedichiură, ustensile de ondulat

părul, pile de unghii, electrice sau neelectrice,
aparate cu laser pentru îndepărtarea părului,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
instrumente sterile pentru piercing, maşini de
tuns părul de uz personal, electrice sau
neelectrice, plăci de păr, aparate de lustruit
unghiile, electrice sau neelectrice/bureţi de
şlefuit pentru unghii, electrici sau neelectrici,
ondulatoare pentru gene, aparate de epilat,
electrice şi neelectrice, pensete pentru cuticule/
cleşti pentru cuticule, cleşti pentru ondulare,
aparate de ondulare electrice (ustensile de
mână), etuiuri pentru instrumente de manichiură.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,salvare,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
echipament pentru scufundări, magneti,
materiale înregistrate, adaptatoare de priză,
adaptoare de curent, adaptoare pentru cabluri,
adaptoare pentru conectarea telefoanelor la
aparate auditive, adaptoare pentru carduri de
memorie flash, adaptoare de rețele informatice,
adaptoare pentru imprimante, adaptoare pentru
obiective foto, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare usb, adaptoare coaxiale, agende
digitale, agende electronice, dispozitive de
alarmă, alarme și echipamente de avertizare,
antene folosite, de asemenea, ca și aparate
de comunicație, antene și componente, aparate
de copiere, aparate de înregistrare de date,
aparate de semnalizare, aparate fotovoltaice
pentru generare de electricitate, aparate tv,
aparate video, aparatură audio, aplicații de
birou și de întreprindere, aplicații software,
baze de date computerizate, cabluri de semnal
pentru IT/AV și telecomunicații, cabluri și
fire, calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, conținut media, dispozitive audio și
receptoare radio, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, dispozitive de afișare, receptoare
de televiziune și dispozitive pentru film și
video, dispozitive de control și regulatoare,
dispozitive de testare și controlul calității,
dispozitive pentru captarea și dezvoltarea
imaginilor, dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
echipamente de comunicare, echipamente
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de protecție și siguranță, echipamente
de radiodifuziune, fotocopiatoare, imprimante,
instrumente pentru măsurarea greutății,
instrumente pentru măsurarea electricității,
instrumente pentru măsurarea temperaturii,
instrumente pentru măsurarea distanțelor și
dimensiunilor, instrumente pentru măsurarea
vitezei, magneți decorativi, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, rețele de
calculatoare și echipament pentru comunicarea
datelor, senzori, detectoare și intrumente de
monitorizare, software de comerț electronic și
de plăți electronice, software de comunicare,
rețelizare și rețele sociale, terminale de plată,
dispozitive de distribuire și sortare a banilor,
aparate audio-vizuale, aparate de comunicații,
aparate de înregistrare, aparate de înregistrare a
sunetelor, aparate de înregistrare pentru telefon,
aparate de înregistrare video (PVR), aparate
de înregistrare video pentru mașină, aparate de
monitorizare la distanță, aparate de redare video,
aparate de scanare corporală cu raze X pentru
securitate, aparate de sistem de poziționare
globală (GPS), aparate de telecomunicații,
aparate de transmisie și recepție pentru
transmisie la distanță, aparate digitale de redat
muzica, aparate electrice de cântărire, aparate
electrice pentru controlul accesului, aparate
fax mobile sau portabile, aparate fotografice,
aparate interfon, aparate de telecomandă pentru
iluminat, aparate electrice pentru comandă de
la distanță, aparate mobile de telecomunicații,
aparate pentru efecte audio, aparate holografice,
aparate pentru efecte video, aparate pentru
fotocopiere, aparate pentru înregistrarea
timpului, aparate pentru înregistrarea imaginilor,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate pentru înregistrări audio-video, aparate
pentru măsurarea temperaturii, de uz casnic,
aparate pentru măsurarea umidității, aparate
pentru monitorizarea consumului de căldură,
aparate pentru monitorizarea consumului de
apă, aparate pentru monitorizarea consumului
de gaz, aparate pentru monitorizarea
consumului de energie electrică, aparate
pentru numărarea banilor, aparate pentru
prevenirea furtului, altele decât pentru vehicule,
aparate pentru procesarea plăților electronice,
aparate pentru reproducerea imaginilor, aparate
pentru reproducerea sunetului, aparate pentru
reproducerea de date, aparate pentru respirat,
altele decât cele de uz medical, aparate
pentru scanarea imaginilor, aparate pentru
telecomunicații digitale, aparate pentru transferul
interactiv de date, aparate pentru transmiterea
de comunicații, aparate pentru transmiterea
datelor mobile, aparate pentru transmiterea

sunetului, aparate pentru transmiterea
semnalului, aparate pentru transmiterea de
date, aparate pentru transmitere de informații,
aparate radio de transmisie-recepție, aparate și
instrumente fotografice, aparate și instrumente
optice, aparate și instrumente pentru cântărire,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparatură de alimentare cu energie continuă
(baterii), aparatură pentru editarea imaginilor
video, aparatură pentru videoconferințe, aplice
decorative adaptate pentru detectoare de
fum, aplice decorative pentru întrerupătoare
și prize, adaptate, asistenți digitali personali
sub forma unui ceas de mână, articole de
protecție pentru cap, articole de protecție care
servesc la acoperirea capului pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor, baterii, benzi fără
conținut pentru stocarea de date de calculator,
benzi înregistrate, benzi neînregistrate, benzi
pentru curățarea capetelor de citire, binocluri
(optică), boxe, boxe de calculator, boxe de
monitor, boxe fara fir, boxe pentru automobile,
boxe pentru conferințe video, boxe portabile,
brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, brățări de identificare
codate electronic, brățări inteligente, brățări
de identificare magnetice și codificate, broaște
electrice îngropate, broaște metalice (electrice),
busole, cabluri de fibră optică, cabluri de
conectare pentru telefon, cabluri de curent,
cabluri adaptoare (electrice), cabluri adaptoare
pentru căști, cabluri de telecomunicații, cabluri
electrice, cabluri usb, cabluri usb pentru
telefoane mobile, cabluri pentru transmiterea
și recepția semnalelor de televiziune prin
cablu, calculatoare electronice de birou, cartușe
și tonere pentru imprimante, calculatoare
electronice de buzunar, calculatoare electronice,
camere de bord, camere de filmat, camere
de monitorizare în rețea, camere fotografice,
camere tv, camere video de bord, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere video
pentru conferință, camere video pentru telefoane
inteligente, camere web, cântar de buzunar,
cântare de baie, cântare de baie digitale, cântare
de birou pentru scrisori, cântare de bucătărie,
cântare de uz medical, cântare pentru bebeluși,
aparate și instrumente de cântărit, capace de
obiective (pentru camere), carcase pentru dvd-
uri, carcase pentru telefoane inteligente, carcase
pentru telefoane mobile, carcase pentru aparate
electrice si electronice, carduri de memorie usb,
carduri de memorie pentru aparate foto, carduri
pentru pc, cărți audio, cărți electronice, case
de marcat, casete audio, casete video, casete
muzicale, căști, casetofoane pentru mașină,
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casetofoane, căști audio, căști audiovizuale
pentru jocuri video, căști cu microfon pentru
utilizare cu calculatoare, căști cu microfon pentru
telefoane inteligente, căști cu microfon pentru
comunicații, căști de protecție folosite în sport,
căști de realitate virtuală adaptate pentru folosire
la jocuri video, căști de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, căști de vizualizare pentru
realitate augmentată, casti fara fir, căști in-
ear, căști pentru aparate electronice portabile
pentru jocuri, căști pentru telefoane, cd-rom-
uri fără conținut pentru înregistrare audio
sau video, cd-uri pre-înregistrate cu muzică,
ceasuri inteligente, cd-rom-uri pre-înregistrate,
centrale pentru telecomunicații, chei codificate,
cititoare de cartele, cititoare de coduri de bare,
cititoare de carduri inteligente, cititoare pentru
cardurile de memorie, componente electrice
și electronice, componente de calculator
periferice fără fir, componente și piese de
calculator, computere, conector prize (electrice),
conectoare pentru telefoane, conectoare pentru
cabluri audio, conectoare pentru aparate
de telecomunicații, conectoare (electricitate),
contoare de energie, contoare de căldură,
contoare de apă, contoare electrice, controlere
de comunicații, controlere electronice, creion
electronic (creioane optice), curele pentru
aparate telefonice, curele pentru camera
foto, date înregistrate electronic, decodoare,
detectoare, detectoare de flacără, detectoare de
fum, detectoare de gaze combustibile, detectori
de mișcare, difuzoare audio de uz casnic,
difuzoare audio pentru automobile, difuzoare,
dispozitive de control al accesului, dispozitive
electronice de comandă la distanță, dispozitive
electronice de alarmă antiefracție, dispozitive
”mâini libere” (hands-free) pentru telefoane
mobile, dispozitive mobile de telecomunicații,
dispozitive pentru ascultarea și supravegherea
bebelușilor, dispozitive pentru interconectarea
rețelelor locale (router), dispozitive pentru
transmisie video, dispozitive periferice de
calculator, dispozitive video de monitorizare a
bebelușilor, distribuitoare de bilete, difuzoare
stereo pentru automobile, difuzoare audio
pentru vehicule, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile documente informatice în
format electronic, dvd playere, dvd-uri,
dulapuri adaptate pentru aparate electrice,
dulapuri adaptate pentru calculatoare, dulapuri
de distribuție (electricitate), echipamente și
instrumente de salvare, ecrane de afișare,
etichete autocolante (magnetice), etichete care
conțin informații înregistrate sau codificate
electronic, emițătoare și receptoare wireless,
etuiuri de ochelari, etuiuri pentru telefoane
mobile, extinctoare, faxuri, felicitări electronice

descărcabile pentru a fi trimise prin poșta, fibră
optică, filtre pentru măști respiratorii, filtre pentru
monitorul calculatorului, filtre pentru televizoare,
firmware și drivere pentru dispozitive, fișiere
cu imagini descărcabile, fișiere cu muzică
descărcabile, fluiere (dispozitive de avertizare),
îmbrăcăminte de protecție împotriva focului,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente, folii
de protecție pentru tablete, genți adaptate
pentru laptopuri, genți special adaptate pentru
aparate și echipamente fotografice, hardware
pentru calculator, hărți digitale pe suport
informatic, huse adaptate pentru calculatoare,
huse pentru agende electronice, huse pentru
aparate de fotografiat, huse pentru calculatoare
de buzunar, huse pentru receptoare de
telefon, huse pentru tablete, huse pentru
tastaturi de calculator, huse pentru telefoane,
îmbrăcăminte de protecție contra accidentelor,
iradierii și incendiilor, încălțăminte de protecție
contra accidentelor, iradierii și incendiilor,
incarcatoare, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, încărcătoare de baterii pentru laptop-
uri, încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare
fără fir, încărcătoare pentru mașini electrice,
încărcătoare usb, încuietori digitale pentru
uși, încuietori inteligente pentru uși, aparate
pentru înregistrarea sunetelor, instrumente
de măsurare, interfoane, întrerupătoare,
întrerupătoare de curent electric, întrerupătoare
de uz casnic (electrice), jurnale personale
electronice, joystick-uri pentru calculator, lacăte
electronice, lacăte inteligente, lămpi de
semnalizare, lanterne de semnalizare, lănțișoare
pentru ochelari de soare, laptopuri, limitatoare
de curent pentru corpuri electrice de iluminat,
limitatoare de curent, lunete, lupe (optică),
magnetofoane, mașini de numărat și sortat
bani, măști de protecție, măsuri pentru cafea,
măsuri pentru băuturi spirtoase, mecanisme de
control al accesului (automate), memorii usb,
microfoane, microscoape, modemuri, monitoare,
monitoare (hardware pentru calculatoare),
monitoare pentru videoconferințe, mouse
(periferice de calculator), MP3-playere, MP4-
playere, mufe pentru cabluri electrice, mufe
pentru microfon, obiective pentru camere,
obiective pentru camere video, obiective
(optică), ochelari 3D, organizatoare electronice,
ozonizoare (ozonizatoare), pagere, panouri
de afișaj electronic, panouri de comandă
automată, panouri luminoase de afișaj stradal,
panouri pentru distribuția electricității, panouri
publicitare, mecanice sau luminoase, panouri
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solare, baterii solare, aparate și instalații
fotovoltaice pentru generarea de energie solară,
paratrăsnete, pick-up-uri, playere de muzica
portabile, podcast-uri descărcabile, procesoare
de text, procesoare de voce, procesoare de
sunet, procesoare.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar, aparate de odorizare a aerului, aparate
de răcire a aerului, preîncălzitoare de aer,
uscătoare cu aer, instalaţii de filtrare a aerului,
aparate de aer condiţionat pentru vehicule,
aparate şi maşini de purificare a aerului,
fierbătoare electrice, fierbătoare de ouă, căni
încălzite electric, căni pentru servire încălzite
electric, umidificatoare electrice de uz casnic,
ventilatoare de cameră, ventilatoare utilizate
în vehicule, hote cu ventilatoare exhaustoare,
ventilatoare de uz casnic, purificatoare de aer
(de uz casnic), purificatoare de aer pentru
cărucioare de copii, purificatoare electrice de
apă, de uz casnic, șeminee electrice, aeroterme
electrice (de uz casnic), aeroterme, răcitoare,
electrice, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, dispozitive de aprindere pentru
sobe cu gaz, sobe de încălzire, sobe pentru
gătit, hote de ventilație pentru sobe, calorifere
electrice, calorifere portprosop, convectoare
electrice cu acumulare de căldură, sterilizatoare
de aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate
de aer condiţionat, aparate de filtrare pentru
acvarii, încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru
acvarii, autoclave, electrice, pentru gătit/oale
sub presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
cuptoare electrice de bucătărie, cuptoare cu
gaz de bucătărie, friteuze cu aer, grătare,
căzi de baie, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
sterilizare a cărţilor, suporturi pentru arzătoarele
de gaz, aparate de prăjit pâinea/prăjitoare
de pâine, maşini de făcut pâine, maşini de
copt pâine, arzătoare pentru lămpi, arzătoare,
felinare cu lumânări, covoare încălzite electric,
corpuri de iluminat pentru plafoane, radiatoare
de încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile de
fum, lampioane chinezeşti, fântâni de ciocolată,
electrice, camere sterile (instalaţii sanitare),
articole de îmbrăcăminte încălzite electric,
prăjitoare de cafea, filtre de cafea, electrice,
maşini de cafea, electrice, ustensile pentru
gătit, electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, aparate pentru preparat

clătite, aparate pentru popcorn, inele pentru gătit,
plite electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire pentru
apă, instalaţii de răcire pentru lichide, maşini
şi instalaţii de răcire, instalaţii şi echipamente
de răcire, instalaţii de răcire pentru tutun, lămpi
cu lumină rece, friteuze, electrice, dispozitive
de dezgheţare pentru vehicule, aparate
pentru deshidratarea deşeurilor alimentare,
aparate de dezodorizare, nu cele pentru uz
personal, aparate de dezinfectare, instalaţii
de desalinizare, aparate de desicare, lumini
direcţionale pentru biciclete, frigidere, aparate
de răcire și congelatoare pentru depozitare în
scopuri medicale, lămpi terapeutice, nu pentru
scopuri medicale, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii de
încălzire prin pardoseală, umidificatoare, mașini
electrice de făcut lapte de soia, aparate pentru
prăjit cafea, mașini de cafea espresso, filtre
de cafea electrice, percolatoare electrice de
cafea, capsule de cafea reîncărcabile, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, distribuitoare electrice de
băuturi, tuburi de descărcare, pentru iluminat,
electrice, dozatoare de substanţe dezinfectante
pentru toalete, aparate de dezinfectare pentru
scopuri medicale, coloane de distilare, aparate
de distilare, lanterne pentru scufundare, aparate
de uscare, aparate şi instalaţii de uscare,
evaporatoare, vase de expansiune pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, hote de
extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive/ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru
apa potabilă, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare/fitinguri formate pentru
cuptoare, torţe, instalaţii de tras apa, aparate
de gătit la aburi, electrice, saci pentru picioare,
încălziţi electric, aparate de saună facială,
instalații de saună, sobe de saună, pietre de
saună, încălzitoare pentru picioare, electrice
sau neelectrice, fântâni, congelatoare, brichete
pentru aprinderea gazului, aparate pentru
prăjirea fructelor, aparate de fumigatie, nu cele
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pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
grătare electrice (grill- uri), cuptoare, altele decât
cele utilizate în laborator, brichete cu gaz,
arzătoare pe gaz, boilere cu gaz, lămpi cu
gaz, arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, uscătoare de păr, aparate
de uscare a mâinilor pentru băi, lanterne pentru
cap/ lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri
pentru automobile, încălzitoare pentru vitrine,
încălzitoare pentru băi, încălzitoare pentru
vehicule, încălzitoare pentru fiare, încălzitoare,
electrice, pentru biberoane, aparate de încălzire,
instalaţii de încălzire, instalaţii de încălzire
(apă)/ instalaţii pentru încălzirea apei, cazane
de încălzire, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, perne cu încălzire, electrice, nu
cele pentru scopuri medicale / pernuţe cu
încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, cuptoare
cu aer cald, aparate cu aer cald, fitinguri
pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle cu
apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, aparate electrice pentru
a prepara sandviciuri, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), cuptoare cu microunde,
carcase pentru lămpi/cupole pentru lămpi,
lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, uscătoare de rufe, electrice,
roci vulcanice utilizate la grătarele în aer
liber, becuri, becuri, electrice, becuri pentru
semnalizatoarele de direcţie ale vehiculelor,
difuzoare de lumină, aparate de iluminat
cu diode luminiscente (led), brichete pentru
apriderea gazului, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun/instalaţii electrice pentru pomul
de crăciun, lumini pentru automobile/lumini
de automobile, aparate de încărcare pentru
cuptoare, filamente cu magneziu pentru iluminat,
prăjitoare de malţ, generatoare de microbule
pentru băi, cuptoare cu microunde (aparate
de gătit), instalaţii de răcire a laptelui, lămpi
pentru mineri, robinete pentru ţevile de apă/
robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru

motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea/absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, pasteurizatoare,
țevi (componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi
de apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, maşini
de făcut făină de orez, electrice, pentru
uz casnic, rezervoare de apă sub presiune,
radiatoare, electrice, radiatoare (încălzire),
dulapuri frigorifice, maşini şi aparate de
refrigerare, camere de refrigerare/răcitoare
de tip walk-in, containere frigorifice, aparate
şi instalaţii de refrigerare, vitrine frigorifice,
combine frigorifice, frigidere, minifrigidere, lăzi
frigorifice, accesorii de reglare pentru instalaţiile
şi ţevile de apă sau gaz, accesorii de reglare
şi de siguranţă pentru ţevile de gaz, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de apă, accesorii de reglare şi de siguranţă
pentru instalaţiile de gaz, prăjitoare, ţepuşe
pentru prăjire, frigări pentru prăjire, aparate
de prăjire/plite pentru fript (aparate de gătit)/
grătare (aparate de gătit), plite cu inducție,
plite electrice de gătit, plite mixte, plite cu
gaz, rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate cu
abur pentru faţă (saune), sterilizatoare, sobe
(aparate de încălzire), lămpi stradale, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte/robineţi
pentru ţevi şi conducte, prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă)/closete cu
apă, lanterne electrice/lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi
aparate de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii
de ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat),
dispozitive pentru copt vafele belgiene, electrice,
vase de încălzire, lavoare pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare)/
bazine pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare), şaibe pentru robinetele de
apă/şaibe pentru robineţii de apă, încălzitoare
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de apă, încălzitoare electrice pentru biberoane,
instalaţii de distribuire a apei, instalaţii de
conducte de apă, instalaţii de purificare a apei,
aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii
de tragere a apei/dispozitive de evacuare a
apei din rezervoarele de, toaletă, aparate de
captare a apei, instalaţii de irigat, automate,
maşini de irigat pentru scopuri agricole, aparate
cu jet de apă, vitrine pentru depozitarea vinurilor,
electrice, aparate electrice pentru fabricarea
iaurtului.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi / culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru cărţi
(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru
sticle, capse pentru sticle, nemetalice, capace
pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru sticle,
nemetalice, cutii din lemn pentru sticle, cutii
din lemn sau plastic, cleme, nemetalice, pentru
mobilă, monturi pentru perii are de protecţie
pentru pătuţurile de copii, altele decât lenjeria
de pat, busturi din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, tâmplărie artistică, saltele de camping,

suporturi pentru butoaie, nemetalice, cercuri
pentru butoaie, nemetalice, butoaie din lemn
pentru decantarea vinului, şezlonguri, comode,
cutii pentru jucării, butuci pentru tăiat (mese),
clipsuri, nemetalice, pentru cabluri şi ţevi
lipsuri din plastic pentru sigilarea pungilor,
capace, nemetalice, pentru containere, cârlige
pentru îmbrăcăminte, nemetalice găţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetalice, sicrie, coliere, nemetalice,
pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali pentru stupi,
stupi de lemn, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuşti pentru câini, fitinguri
de uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice /
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice
picioare pentru mobilă, figurine (statuete) din
lemn, ceară, ipsos sau plastic / statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coşuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureţi, panouri despărţitoare
(mobilă), urne funerare, mobilă, fitinguri pentru
mobilă, nemetalice, mobilă din metal, elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă/elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă rotile pentru
mobilă, nemetalice, rafturi de mobilă, huse
pentru îmbrăcăminte (depozitare), suporturi
pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglinzi de mână
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(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete/covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, plăci de
oglindă, oglinzi, scări mobile pentru îmbarcare,
nemetalice, pentru pasageri, elemente mobile
(decoraţiuni), geamanduri de legare, nemetalice,
landouri moses, sidef, neprelucrat sau
semiprelucrat, mulaje pentru ramele de tablouri,
ecusoane, nemetalice/plăci de identificare,
nemetalice, cuibare/căsuţe pentru animalele
de gospodărie, cuibare/căsuţe, standuri pentru
ziare, tăbliţe pentru numărul de înmatriculare,
nemetalice/plăcuţe de înmatriculare, nemetalice,
piuliţe, nemetalice, mobilă de birou, recipiente
pentru colectarea uleiului uzat, nemetalice,
scoici de stridii, containere pentru ambalare
din plastic, jaluzele interioare din hârtie/ rulouri
interioare din hârtie, perne pentru animalele
de companie, rame pentru tablouri, colţare
pentru ramele de tablouri/suporturi de susţinere
pentru tablouri (rame), perne (de dormit),
placarde din lemn sau plastic, paie împletite,
cu excepţia rogojinelor, cartele din plastic,
nu cele codate sau magnetice, chei de
plastic, rampe de plastic pentru vehicule,
rafturi pentru farfurii, țarcuri de joacă pentru
bebeluşi, dopuri, nemetalice/cepuri, nemetalice,

dopuri (dibluri), nemetalice/elemente de fixare
de perete, nemetalice, piloni, nemetalici cripeţi
din plastic pentru jaluzele, rafturi (mobilă),
mobilier din ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci (scaune), scaune din metal,
rame de lemn pentru stupi, banchete, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de duş,
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit/saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, bare pentru fixarea mochetei pe
trepte, araci, nemetalici, pentru plante sau
arbori, birouri de lucrat în picioare, suporturi
pentru maşinile de calculat, statui din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, doage de lemn,
scaune cu trepte, nemetalice, trepte (scări),
nemetalice, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal
sau cauciuc, saltele din paie, împletituri din
paie, animale împăiate, păsări împăiate, blaturi
de mese, mese, mese din metal, manechine
pentru croitori/manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din material
textil/ rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalic, tăvi, nemetalic,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
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haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/
rolete interioare din lemn ţesut, mese de
scris, ambră galbenă/chihlimbar, sertare pentru
mobilă, vestiar pentru bagaje.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
râşnite de piper, acţionate manual, vase de
gătit şi articole pentru masă, cu excepţia
furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, autoclave,
neelectrice, pentru gătit/oale de gătit sub
presiune, neelectrice, aparate de gătit cu
aburi, neelectrice, friteuze, neelectrice, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, infuzoare de ceai, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
seturi de oale pentru gătit, ţepuşe metalice
pentru gătit, oale de gătit, ustensile pentru
gătit, neelectrice, pungi de gătit, altele decât
cele pentru microunde, piepteni şi bureţi, perii,
cu excepţia pensulelor, materiale pentru perii,
perii pentru animale (perii), articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, huse pentru
piepteni, perii pentru sprâncene, perii pentru
gene, piepteni pentru animale, piepteni, piepteni
electrici, produse de demachiere, bureţi pentru
machiaj, perii pentru machiaj, bureţi abrazivi
pentru bucătărie, bureţi abrazivi pentru curăţarea
pielii, articole de curăţare, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, sticlărie, porţelan şi lut, bureţi,
dozatoare de aerosoli, nu cele pentru scopuri
medicale, capace pentru acvarii, dispozitive
electrice pentru atragerea şi uciderea insectelor,
cădiţe pentru bebeluşi, portabile, covoraşe
pentru copt, bazine (recipiente), coşuri pentru
uz casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, beţisoare pentru mâncat,
site de strecurat (ustensile de uz casnic),
instrumente de curăţare, acţionate manual, câlţi
pentru curăţat, clapete de închidere pentru

capacele borcanelor, cârpe pentru spălarea
pardoselilor, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare de
cocktailuri, servicii de cafea (articole de masă),
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, pungi pentru
ornat pentru cofetări (pungi pentru cofetărie),
ustensile cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri
din bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, oliviere, tăvi pentru firimituri,
concasoare pentru bucătărie, neelectrice, cristal
(sticlărie), ceşti, pahare din hârtie sau plastic,
ţesale, tocătoare pentru bucătărie, etichete
metalice pentru carafe, carafe, damigene/
baloane de sticlă, aparate de odorizare de uz
personal, capace pentru farfurii/ capace pentru
veselă, veselă, perii pentru spălarea veselei,
farfurii de unică folosinţă, jgheaburi pentru
băut, vase de băut, coarne de băut, sticle de
băut de sport, pahare de băut, tăvi suporturi
pentru uscarea rufelor, coşuri de gunoi/găleţi
de gunoi/pubele/lăzi de gunoi, ştergătoare de
praf, neelectrice, cârpe de şters praful (pânze),
vase de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi
pentru ouă, separatoare de ouă, neelectrice,
pentru uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată
în construcţii, fructiere, pămătufuri cu pene
pentru şters praful, mopuri, hrănitoare, fibră de
sticlă, alta decât cea utilizată la izolaţii sau la
produsele textile, fire din fibră de sticlă, altele
decât cele utilizate la produsele textile, figurine
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle/butelci, suporturi pentru plăcile de
păr, aţă dentară, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie/învelitori,
nu din hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri
pentru insectele zburătoare, capcane pentru
insectele zburătoare, separatoare din spumă
pentru degete utilizate la pedichiură, cupe pentru
fructe, prese pentru fructe, neelectrice, pentru uz
casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru
şters praful de pe mobilă, mănuşi de grădinărit,
prese pentru usturoi (ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă (recipiente), butelci din sticlă
(recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri din sticlă, boluri din sticlă, pahare
(recipiente), căni termos, căni, suporturi de
căni, suporturi pentru căni, răcitoare (recipiente
neelectrice), mănuşi pentru uz casnic, răzători
pentru bucătărie, suporturi grătare, grătare
(ustensile de gătit), capete pentru periuţele de
dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
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(aranjamente florale), perii pentru cai, vase
pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, forme pentru cuburile de gheaţă,
frapiere, frapiere de gheaţă, cleşti pentru
gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată, terarii de
interior (cultivarea plantelor), acvarii de interior/
bazine (acvarii de interior), terarii de interior
(vivarii), cădiţe gonflabile pentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri/sticle sub
vid, huse pentru masă de calcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare/
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, perii pentru abajururi, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/ tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolica, trocuri pentru
animale, plăci de sticlă (material brut), farfurii
de protecţie pentru ca laptele să nu dea în foc,
aparate împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, materiale de lustruire pentru strălucire,
cu excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei,
mănuşi de lustruire, cârpe pentru lustruire,
articole din porţelan, cutii de răcire portabile,
neelectrice/lăzi frigorifice portabile, neelectrice,
capace pentru vasele de gătit suporturi pentru
vasele fierbinţi, vase de gătit, produse de
olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri de
salată, cleşti pentru salată, solniţe cu orificii
pentru presărare/solniţe tip vas, bureţi abrazivi
pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare, linguri-
cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră abrazivă/
lavete pentru curăţare, perii pentru frecat, servicii
(veselă), polonice pentru servire, perii pentru
bărbierit, suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceară de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere/
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătari, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe

(acoperite), site/strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau din material textil, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni
înalte cu capac, perii de smolit, cu coadă
lungă, cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai
(articole de masă), strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă/igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice(ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic,
tăvi pentru uz casnic, suporturi pentru vasele
fierbinţi (ustensile pentru masă), prese pentru
pantaloni, urne, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane pentru spălarea
rufelor, coşuri pentru deşeurile din hârtie,
aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară,neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lavete de bumbac pentru uz
casnic, lucrări de artă din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă
24. - textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic, ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie,
huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri)/
cuverturi matlasate, huse pentru pilote, huse
pentru pat din hârtie, lenjerie de pat, pături
pentru pat, huse draperii pentru pat, huse
textile detașabile pentru aparate electronice
(neadaptate și neajustate), huse pentru capace
de toaletă (realizate din materiale textile naturale
sau sintetice), huse pentru mese de călcat,
pânză pentru masă de biliard, pături pentru
animalele de gospodărie, ţesătură pentru site,
brocart, vatir, pânză pentru steaguri din material
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textile sau plastic, stambă, pânze pentru
goblenuri sau pentru brodat, pânză de tifon,
ţesături sub formă de şnur, şeviot (ţesătură),
ţesătură, cârpe pentru demachiere, suporturi
de pahare din material textil, apărători laterale
pentru pătuţurile de copii (lenjerie de pat),
pânze de bumbac, huse (detaşabile) pentru
mobilă/huse detaşabile pentru mobilă, huse
pentru pernele de divan, crep (ţesătură), crepon,
suporturi pentru draperii din material textil,
draperii din material textil sau plastic, damasc,
pânze pentru schimbarea scutecelor pentru
bebeluşi, scutece din pânză, perdele pentru uşi,
stofă pentru covoare, plăpumi de puf (cuverturi
de pat), plăpumi, pilote, cuverturi, material elastic
ţesut, ţesătură din esparto, pânză, impermeabilă
la gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă si corp din material
textil, fetru, ţesături din fibră de sticlă pentru
uz pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil
sau plastic, flanel (ţesătură), molton (pânză),
huse din plastic pentru mobilă/huse din plastic
pentru mobilă, huse din material textil pentru
mobilă, finet, tifon (ţesătură), cârpe pentru
şters paharele (prosoape de bucătărie), pânză
cauciucată, alta decât cea pentru papetărie,
ţesătură din păr (pânză de sac), batiste din
material textil, căptuşeli pentru pălării, din
material textil, dintr-o bucată, pânză de cânepă,
ţesătură de cânepă, jerseu (ţesătură), pânză de
iută, ţesătură tricotată, etichete din material textil,
pânze pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de
corp, ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă/transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masă,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi pentru
farfurie din material textil, materiale plastice
(înlocuitoare de ţesături), ţesătură de stambă
imprimată, pături imprimate din material textil,
ţesătură de ramie, ţesătură de mătase artificială,
ţesătură de mătase naturală, cearşafuri (textile),
perdele de duş din material textil sau plastic,
ţesături de mătase pentru imprimarea de
modele, mătase (ţesătură), căptuşeli pentru sacii
de dormit, saci de dormit pentru bebeluşi, saci
de dormit, traverse de masă, nu din hârtie,
garnituri de masă, nu din hârtie, coșuri de
pâine din material textil, şerveţele de masă
din material textil, feţe de masă, nu din hârtie,
protecţii pentru masă din material textil, tafta
(ţesătură), material textil, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse din pânză formate

pentru capacul de toaletă, prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie/pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi/tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză de
lână/ţesătură de lână, zefir (ţesătură)
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, licitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
indexurilor de informaţii pentru scopuri
comerciale sau publicitare, analiza costurilor,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii de
agenţie de import-export, marketing, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț on-line, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri, si anume dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, instrumente pentru
navigare, ghidare, monitorizare, direcționare
și creare hărți, aparate pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, telefoane
mobile, telefoane inteligente, suporturi de
stocare digitale sau analog, discuri de vinil,
compact-discuri, dvd-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, instrumente de măsurare,
detectare, indicare și control, magneti decorativi,
materiale înregistrate, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, maşini și dispozitive de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
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calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software și hardware
pentru computere, articole pentru scufundări
profesionale și sportive, dispozitive pentru
stingerea incendiilor, aparate electronice și
electrocasnice (mici și mari), aparate și instalații
de răcire și congelare, aparate și instalații de
producere a aburului, aparate și instalații de
gătit, aparate și instalații de uscare, aparate
și instalații de ventilare, aparate și instalații de
climatizare, aparate și instalații de distribuire
a apei şi de uz sanitar, aparate și instalații
de iluminat, produse tehnico-sanitare, aparate
și ustensile de ingrijire corporală, articole de
masaj, detergenți si odorizante de uz casnic,
lumânări parfumate, produse repelente, produse
textile pentru casă, baie și bucătărie, veselă,
tacâmuri, ustensile şi recipiente de uz casnic
și de bucătărie, articole de menaj, articole de
îmbrăcăminte, de încălțămimte și articole de
acoperit capul, marochinărie, articole sportive,
articole de voiaj, jucarii și jocuri, decorațiuni
interioare și exterioare, articole de mic mobilier,
mobilier de casă, mobilier de grădină, mobilier
de birou, articole de birotică și papetărie, articole
de bricolaj, articole de feronerie, materiale de
construcții și de renovare pentru casă, produse
de utilizat impreuna cu tutunul, cafea, ceai,
cu excepţia transportului acestora, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping

───────

(210) M 2021 03381
(151) 24/04/2021
(732) DIMULESCOO MEDIA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 11, JUDEȚUL
GIURGIU, ROATA DE JOS,
087195, GIURGIU, ROMANIA

(540)

Dealul Astronomic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13; 01.01.05;
26.01.03

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

clase:
41. Educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 03382
(151) 24/04/2021
(732) SERVOTECH INOVATION S.R.L.,

STRADA MADACH IMRE NR.
1-5, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
410021, BIHOR, ROMANIA

(540)

COINZIX
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(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.24

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#21CF9A), negru (HEX #151615), alb
(HEX #ffffff)

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de
fonduri pentru guverne, acordare de fonduri
pentru instituții de cercetare, acordare de
fonduri pentru dezvoltare de noi tehnologii,
acordare de fonduri pentru entități comerciale,
acordare de fonduri pentru invenții, acordare
de fonduri pentru inventatori, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, acordare de
fonduri pentru universități, acordare de rente,
acordarea finanțării, activități bancare financiare,
administrare de active pentru alte persoane,
administrare de active și portofolii, administrare
de capital, administrare de conturi de
economii, administrare de depozite acceptate,
administrare de fideicomisuri, administrare de
planuri de sănătate preplătite, administrare de
regimuri de pensii, administrare de trusturi,
administrare fiduciară de bani, administrare
fiduciară de bunuri patrimoniale, administrare
fiduciară de fonduri de pensii, administrare
fiduciară de pensii, administrare financiară a
planurilor de pensie pentru angajați, administrare
financiară de scheme asociative, administrarea
afacerilor financiare, administrarea financiară a
cheltuielilor de ocupare a clădirilor, administrarea
financiară a planurilor private de asigurare
stomatologică, administratori fiduciari, alocare
de bunuri, asistență financiară, asociații de
economii și împrumut, brocheraj cu contracte
de economii pentru societățile financiare
de tip building society, brokeraj de credite
de compensare a emisiilor de carbon,
brokeraj de servicii financiare, brokerajul
creditelor de carbon, cercetare financiară în
domeniul managementul riscului, colectare
de fonduri, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, colectare de taxe comunitare,

consiliere fiduciară, consiliere independentă în
materie de planificare financiară, constituire de
depozite, consultanță financiară în domeniul
managementului riscului, consultanță privind
asistența financiară pentru educație, consultanță
privind managementul riscului (financiară),
coordonarea afacerilor financiare online, curtaj,
depozite de economii, curtaj privind drepturile
de emisie, deținerea de depozite, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, emisiunea de
instrumente negociabile, emitere de bilete de
ordin, facilitare și intermediere pentru finanțare,
finanțare comercială, finanțare cu plata în
rate, finanțare de capitaluri proprii, finanțare
de creanțe, finanțare de mărfuri, finanțare de
proiecte, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, finanțare pentru dezvoltarea de
produse, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare privind cumpărarea și vânzarea
de societăți comerciale, finanțarea capitalului
de risc, finanțarea companiilor, finanțarea
de achiziții, finanțarea fuziunilor, finanțarea
proiectelor de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, finanțări pentru achiziționarea
de vehicule, furnizare de capital de investiții,
furnizare de finanțare pentru centre de recreere,
furnizare de garanții financiare, furnizare de
informații privind servicii de mandatar pentru
contracte de instrumente financiare futures,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, furnizare
de servicii bancare, furnizare de servicii
financiare prin intermediul unei rețele globale
de computere sau prin internet, furnizarea de
servicii financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, gestionare a activelor, gestionare
a fondurilor de capital privat, gestionarea
rezultatelor reportate, gestiune financiară a
capitalului de risc, a capitalului de investiții
și a capitalului pentru dezvoltare, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, gestiune
financiară a părților sociale în alte firme, gestiune
financiară de proiecte de renovare de clădiri,
gestiune financiară prin internet, gestiunea
activelor financiare, gestiunea conturilor escrow
pentru investiții, gestiunea conturilor ipotecare
escrow, gestiunea financiară a conturilor
curente, gestiunea financiară a conturilor în
numerar, gestiunea financiară a întreprinderii,
gestiunea fondurilor întreprinderilor, gestiunea
fondurilor de capital, intermediere pentru
acordarea finanțării, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru operații de
construcții, investiție financiară, investiții



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
22/04/2021-25/04/2021

financiare, management financiar, management
financiar al companiilor, management financiar
pentru afaceri, management financiar în
activitatea bancară, management financiar și
planificare financiară, management riscului
(activități financiare), managementul activităților
fiduciare, managementul financiar al plăților
de rambursare pentru alte persoane,
managementul financiar al societăților de tip
holding, managementul pierderilor financiare,
managementul riscului de preț, managementul
riscului financiar, oferirea de reduceri pentru
instituții participante terțe pe baza unui card
de membru, operațiuni bancare comerciale,
operațiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
(sistem bancar prin internet), operațiuni fiduciare
de natură financiară, organizare de activități de
colectare de fonduri pentru susținerea cercetării
medicale și a procedurilor pentru cei aflați
în dificultate, organizare de finanțări pentru
filme, organizare de finanțări pentru programe
de televiziune, organizare de finanțări pentru
programe radio, organizare de servicii de rentă
anuală, organizare de tranzacții financiare,
organizarea finanțării afacerilor, planificare
financiară și management financiar, planificare
imobiliară (activități financiare), plasări private
și servicii de investiții de capital de risc,
procurare de capital, procurare de capital
financiar, procurare de fonduri în scopuri
financiare, programe de economii pentru
tratamente medicale, punere la dispoziție de
conturi curente, realizare de tranzacții financiare,
schimburi financiare, servicii bancare, servicii
bancare comerciale online, servicii bancare
computerizate, servicii bancare de economisire,
servicii bancare de investiții în proprietăți,
servicii bancare electronice, servicii bancare
electronice dematerializate, servicii bancare
financiare pentru persoane particulare, servicii
bancare internaționale, servicii bancare la
distanță (telebanking), servicii bancare pentru
acceptarea depozitelor, servicii bancare pentru
particulari, servicii bancare personale, servicii
bancare prin internet, servicii bancare prin
telefon, servicii bancare privind depozitele de
bani, servicii bancare și financiare, servicii
de afaceri monetare, servicii de conturi
bancare, servicii de curtaj la bursă, servicii
de depozitare de bani, servicii de economii
financiare, servicii de finanțare, servicii de
finanțare comercială, servicii de finanțare a
capitalului de risc pentru instituții de cercetare,
servicii de finanțare a capitalului de risc pentru
firme, servicii de finanțare pentru echipament,
servicii de finanțare pentru societăți, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților

imobiliare, servicii de finanțare referitoare la
comerț, servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, servicii de investiții,
servicii de împrumut, de credit și leasing
financiar, servicii de intermediere financiară,
servicii de investiții financiare, servicii de
schimburi financiare, servicii de transfer de bani
(plăți) prin sistem telegrafic, servicii de transfer
de valută, servicii de transfer valutar virtual,
servicii de mandatar pentru contracte financiare
futures, servicii de planificare financiară privind
proiectele de construcții, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de tranzacționare de mărfuri și titluri
de valoare, servicii de tranzactionare financiara
electronica, servicii de tranzacții monetare,
servicii financiare, servicii fiduciare, servicii
financiare bancare pentru depunerea banilor,
servicii financiare bancare pentru retragerea
banilor, servicii financiare computerizate, servicii
financiare computerizate privind societățile
comerciale de vânzare cu amănuntul, servicii
financiare furnizate societăților în parteneriat,
servicii financiare furnizate pe internet și
prin telefon, servicii financiare furnizate prin
intermediul internetului, servicii financiare
personale, servicii financiare prestate prin
mijloace electronice, servicii financiare privind
achiziționarea de proprietăți, servicii financiare
privind vehiculele cu motor, servicii financiare
privind afacerile, servicii financiare privind
economiile, servicii financiare privind planurile
individuale de investiții, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare și clădirile,
servicii financiare referitoare la comercializarea
vehiculelor, servicii monetare, servicii financiare
și monetare, servicii financiare referitoare la
întreținerea vehiculelor, servicii pentru conturi
curente, servicii pentru conturile curente, servicii
pentru lichidarea unei întreprinderi (financiare),
tranzacții bancare la domiciliu (home banking),
tranzacții bancare on-line, furnizare de opțiuni
multiple de plăți prin intermediul terminalelor
electronice operate de clienți disponibile la
punctele de vânzare cu amănuntul, emisiune de
carduri de credit și debit, emisiune de acreditive
și certificate de depozit, consultanță financiară
privind efectuarea de operațiuni de plată fără
numerar, prelucrare electronică a plăților prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
procesare de plăți electronice, procesare de
plăți pentru bănci, procesare de plăți efectuate
prin carduri de credit, procesare de plăți prin
cardurile charge, procesarea de tranzacții cu
card de debit pentru terți, procesare electronică
de plăți, procesarea plăților cu cecuri electronice,
procesarea plăților, procesarea plăților efectuate
cu card de credit, procesarea plăților efectuate
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prin carduri de credit (de tip charge card),
procesarea plăților electronice efectuate cu
carduri preplătite, procesarea plăților pentru
achiziționarea de produse și servicii printr-o
rețea de comunicații electronice, procesarea
tranzacțiilor cu cărți de credit pentru terți,
procesarea operațiunilor de plată pe internet,
servicii de card de plată, procesarea tranzacțiilor
cu carduri de credit (de tip charge card) pentru
terți, realizarea de operațiuni de plată fără
numerar, realizarea de operațiuni financiare
online, realizarea de tranzacții pe piețele de
capital, schimb valutar și transfer monetar,
servicii automate de transfer de fonduri, servicii
bancare automate privind tranzacțiile cu cardul
charge, servicii bancare furnizate în scopul
plătirii facturilor prin telefon, servicii cu privire
la cardurile de credit și de numerar, servicii de
administrare a plăților, servicii de decontarea
datoriilor, servicii de debitarea conturilor, servicii
de consolidare a datoriilor, servicii de plată a
facturilor, servicii de plată a facturilor online,
servicii de plată a facturilor prin intermediul site-
urilor de internet, servicii de plată automatizată,
servicii de plată electronică, servicii de plată
la distanță, servicii de plată prin comerț
electronic, servicii de portofel electronic (servicii
de plăți), servicii de plată fără contact, servicii
de procesare a tranzacțiilor cu carduri de
credit, servicii de transfer de bani, servicii de
transfer de bani cu ajutorul cardurilor electronice,
servicii de transfer de bani la nivel național,
servicii de transfer de fonduri, servicii de
tranzacții financiare online, servicii de transfer
monetar, servicii de tranzacții financiare și
monetare, servicii de tranzacționare financiară,
servicii de viramente naționale, servicii de
viramente naționale realizate pe internet, servicii
electronice de încasare a taxelor rutiere, servicii
financiare de plată, servicii financiare privind
cardurile bancare, servicii pentru executarea
tranzacțiilor financiare, servicii financiare privind
retragerea și depunerea de numerar, servicii
pentru tranzacții de plată cu cardul, servicii
referitoare la debit direct, transfer computerizat
de fonduri, transfer de bani, transfer de fonduri
prin rețele electronice de comunicații, transfer
de fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, transfer electronic
de fonduri, transfer electronic de monede
virtuale, transfer monetar, transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicațiilor,
transfer electronic de fonduri pentru agenți
de călătorii, transferuri de fonduri, tranzacții
electronice cu carduri de credit, tranzacții
electronice de debitare, tranzacții financiare
prin blockchain, tranzacții monetare, servicii
de bancomate automate (atm), servicii de

bancomate (atm), închiriere de bancomate,
servicii de bancomate, închirieri de distribuitoare
de bani sau bancomate, furnizare de opțiuni
de depuneri de bani prin bancomate, furnizare
de opțiuni de retragere de numerar prin
bancomate, furnizare de informații privind
închirierea de bancomate (atm-uri), închiriere
de bancomate, mașini de numărat bani și case
de marcat, achiziție de proprietăți imobiliare
(pentru terți), achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), achiziții de terenuri pentru
închiriere, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de imobile, administrare de portofolii de
proprietăți, administrare de proprietăți imobiliare,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, colectarea chiriilor, afaceri
imobiliare, agenți imobiliari, agenție de închirieri
de locuințe (apartamente), agenție imobiliară,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
agenții de închiriere de proprietăți imobiliare
(apartamente), agenții de închiriere locuințe
pentru persoane din grupurile vulnerabile,
agenții imobiliare, agențiile imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, asistență
în materie de achiziții și interese financiare
în domeniul imobiliar, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
brokeraj imobiliar, consultanță imobiliară,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, coproprietate imobiliară, consultanță
privind bunuri imobiliare, evaluare și gestionare
de bunuri imobiliare, finanțarea proiectelor
de dezvoltare imobiliară, formare de consorții
imobiliare, furnizare de cazare permanentă,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind gestiunea
terenurilor, furnizare de informații privind piața
proprietăților (imobiliară), furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, furnizare
de locuințe permanente, gestionare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
gestiunea imobilelor, gestiunea proprietăților
comerciale, gestiunea terenurilor, imobiliare
(managementul proprietăților -), închiriere de
centre de afaceri, închiriere de săli de
expoziție, închirieri de locuințe (apartamente),
intermediere privind proprietatea comună a
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unei proprietăți imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, organizare de închirieri
de apartamente, punere la dispoziție de locuințe,
servicii ale agentului imobiliar, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare, servicii ale
agențiilor imobiliare de spații comerciale, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agenților imobiliari,
servicii de achiziții de terenuri (în numele
terților), servicii de achiziții imobiliare, selectare
și achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), multiproprietăți în domeniul imobiliar,
servicii de achiziționare de terenuri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locații pentru divertisment,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru malluri de cumpărături, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de clădiri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de vânzare cu amănuntul,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații industriale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul agriculturii, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare de bunuri imobiliare,
servicii de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de clădiri, servicii de brokeraj de bunuri
imobiliare, servicii de brokeraj de proprietăți
imobiliare, servicii de brokeraj financiar în
domeniul imobiliar, servicii de cercetare privind
achiziția de proprietăți imobiliare, servicii de
consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță în materie de bunuri imobiliare,
servicii de consultanță în materie imobiliară
pentru corporații, servicii de căutare de
proprietăți imobiliare naționale, servicii de
gestiune de multiproprietăți, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de împrumuturi imobiliare,
servicii de localizare de apartamente pentru terți
(cazare permanentă), servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți

imobiliare, servicii de reprezentare financiară
în vederea deținerii de proprietăți în numele
terților, servicii de tip escrow pentru bunuri
imobiliare, servicii fiduciare imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, schimb financiar de
monede virtuale, servicii de depunere în casete
valorice.
39. Realimentare de bancomate cu numerar.
42. Servicii IT, actualizarea băncilor de memorie
pentru sisteme informatice, actualizarea
paginilor web pentru terți, administrare de
servere, administrare de servere de la
distanță, administrare de servere pentru
poștă electronică, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
cercetare privind automatizarea computerizată
a proceselor administrative, cercetare privind
prelucrarea de date, cercetare privind
tehnicile de telecomunicații, cercetare în
domeniul inteligenței artificiale, cercetare în
domeniul tehnologiei informației, cercetare
în domeniul tehnologiei pentru procesarea
datelor, consultanță IT, servicii de consiliere
și asigurare de informații, cercetare
referitoare la automatizarea computerizată a
proceselor industriale, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare referitoare la calculatoare,
cercetare tehnică în domeniul calculatoarelor,
cercetare tehnologică referitoare la calculatoare,
consultanță cu privire la securitatea datelor,
consultanță cu privire la securitatea pe
internet, creare de platforme informatice
pentru terți, creare și întreținere de site-
uri web pentru telefoane mobile, detectare a
defecțiunilor tehnice sub formă de diagnoză
a problemelor la produsele electronice de
consum, dezvoltare de aparate de prelucrare a
datelor, dezvoltare de calculatoare, dezvoltare
de rețele informatice, dezvoltare de sisteme
computerizate, dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltarea hardware-ului
pentru computere, dezvoltare de sisteme
informatice, dezvoltare de sisteme pentru
prelucrarea de date, dezvoltare de sisteme
pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, dezvoltare
și testare de metode de calcul, de
algoritmi și de software, diagnoza problemelor
la hardware-ul de calculator folosind un
software, exploatare de date, filigranare
digitală (watermarking), furnizarea de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
de sisteme și de rețele de calculatoare,
gestionarea motoarelor de căutare, furnizori de
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servicii externalizate în domeniul tehnologiei
informației, gestionarea serviciilor informatice
(ITSM), gestiunea tehnică a aparatelor
electrocasnice și a echipamentelor informatice,
închirierea hardware-ului și facilităților pentru
calculator, inginerie informatică, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
managementul proiectelor IT, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanță, permiterea utilizării temporare de
instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, planificare, creare,
dezvoltare și întreținere de site-uri web online
pentru terți, proiectare de aparate de prelucrare
a datelor, proiectare de calculatoare și de
software de calculatoare pentru analizele și
rapoartele comerciale, proiectare de sisteme
de stocare a datelor, proiectare și dezvoltare
de aparate de prelucrare a datelor, proiectare,
creare și programare de pagini web, întreținere
de software de prelucrare a datelor, proiectare
și dezvoltare de sisteme informatice, securitate,
protecție și reconstituire it, proiectare și
dezvoltare de aparate fără fir pentru transmitere
de date, proiectare și dezvoltare de aparate,
instrumente și echipamente fără fir pentru
transmitere de date, proiectare și dezvoltare
de echipament periferic pentru calculatoare,
proiectare și dezvoltare de sisteme de afișare
a datelor, proiectare și dezvoltare de sisteme
de introducere de date, proiectare și dezvoltare
de sisteme de procesare de date, proiectare
și dezvoltare de sisteme de stocare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme pentru
introducerea, generarea, procesarea, afișarea
și stocarea de date, proiectare și dezvoltare
de software pentru baze de date electronice,
punerea la dispoziție de instalații pentru
centre de date, realizare de programe de
calculator pentru prelucrarea datelor, redactare
tehnică, rezervarea problemelor de hardware și
software pentru computere, servicii consultative
și informații despre periferice de calculator,
servicii de duplicare și conversie a datelor,
criptografierea datelor și servicii de codificare,
servicii de găzduire, software ca și serviciu
și închiriere de software, servicii de analiză
privind calculatoarele, servicii de cercetare
informatică, servicii de configurare a rețelelor
informatice, servicii de diagnostic computerizat,
servicii de informatică cuantică, servicii de
proiectare și programare informatică, servicii
de rețele informatice, servicii de transfer
de date, servicii informatice de analiză de
date, servicii tehnice privind calculatoarele,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,

servicii în domeniul managementului proiectelor
informatice, studii de analiză comparativă cu
privire la performanțele sistemelor informatice,
studii de analiză comparată referitoare la
eficiența sistemelor informatice, actualizare de
pagini de internet, actualizare de programe
de calculatoare pentru terți, actualizare de
software de calculator cu privire la siguranța
calculatorului și prevenirea riscurilor informatice,
actualizare de software de calculator pentru
terți, actualizare de software pentru dispozitive
încorporate, actualizare de software pentru
prelucrarea datelor, actualizare de software
pentru sisteme de comunicații, actualizare de
software pentru telefoane inteligente, actualizare
și adaptare a programelor de calculator în
funcție de cerințele utilizatorilor, actualizare și
întreținere de software și programe de calculator,
actualizarea bazelor de date informatice,
actualizarea paginii inițiale pentru rețele de
calculatoare, actualizarea paginii inițiale pentru
terți, actualizarea și ameliorarea software-
ului de calculator, actualizarea programelor
de calculator, actualizarea software-ului,
actualizarea software-ului pentru computer,
advisory și servicii de consultanță în domeniul
calculatoarelor și software pentru jocuri video,
cercetare privind dezvoltarea de programe și
de software de calculator, cercetare privind
dezvoltarea de software de calculator, cercetare
privind programarea pe calculator, cercetare
referitoare la programele pentru calculator,
cercetare în materie de programe informatice,
cercetare în materie de programe și software
de calculatoare, cercetare în materie de
software de calculator, cercetare și dezvoltare
de software informatic, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
informatic, compilare de pagini web pentru
internet, compilare de programe de calculator,
compilare de programe de procesare a datelor,
concepere și dezvoltare de software cu
autentificare unică, concepere și dezvoltare de
software de operare pentru rețele private virtuale
(VPN), configurare de firmware pentru calculator,
configurare de sisteme și rețele informatice,
configurare de software de calculator, construire
și întreținere de pagini web, construirea
unei platforme de internet pentru comerțul
electronic, consultanță cu privire la programe
de baze de date electronice, consultanță privind
crearea și proiectarea de site-uri web pentru
comerț electronic, consultanță în domeniul
proiectării de software, consultanță în materie
de design de pagini web, consultanță în
materie de design web, consultanță în materie
de programare pe calculator, consultanță în
materie de proiectare și dezvoltare de software,
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consultanță în materie de testare a sistemelor de
aplicații informatice, consultanță privind crearea
și proiectarea de site-uri web, consultanță
privind proiectarea și dezvoltarea de programe
informatice, consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de programe pentru baze de
date informatice, consultanță privind proiectarea
și dezvoltarea de software de calculator,
consultanță profesională privind programele
software de calculator, consultanță referitoare
la proiectarea de pagini principale și de pagini
de internet, conversie de coduri informatice
pentru terți, creare de pagini principale pentru
terți, creare de pagini principale pentru rețele
informatice, creare de pagini web, creare de
pagini web pentru alte persoane, creare de
pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, creare de programe de
calculator pentru prelucrarea de date, creare de
programe de control pentru module de control
și acționare operate electric, creare, actualizare
și adaptare de programe de calculator, creare
de programe de prelucrare a datelor, creare
de programe informatice, creare de site-uri
pe internet, creare de software, creare și
actualizare de pagini principale pentru rețele
de calculatoare, creare și design de indexuri
de informații bazate pe site-uri web pentru alte
persoane (servicii de tehnologia informației),
creare și design de site-uri web pentru terți,
creare și dezvoltare de programe pentru
prelucrarea de date, creare și dezvoltare de
software de calculator pentru simulare de
vehicule, creare și dezvoltare de software pentru
jocuri video, creare și dezvoltare de software în
domeniul aplicațiilor mobile, creare, proiectare
și întreținere de pagini web, creare, întreținere
și adaptare de software, creare, întreținere și
găzduire de site-uri web pentru alte persoane,
creare, întreținere și modernizare de software
de calculator, creare și întreținere de pagini
web, creare și întreținere de site-uri (pagini
web) pentru terți, creare și întreținere de
software pentru bloguri, crearea de programe de
control pentru măsurare, asamblare, ajustare și
vizualizarea aferentă, crearea și proiectarea de
pagini web pentru terți, crearea și întreținerea
siturilor web pentru terți, crearea și întreținerea
de pagini web personalizate, design de pagini
principale și pagini web, design de site-uri web,
design și dezvoltare de software, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, dezvoltare de baze de date, dezvoltare de
coduri computerizate, dezvoltare de drivere și
sisteme de operare pentru calculator, dezvoltare,
actualizare și întreținere de software și sisteme
de baze de date, dezvoltare de firmware
pentru calculatoare, dezvoltare de hardware si

software de calculator, dezvoltare de limbaje
informatice, dezvoltare de pagini web pentru
terți, dezvoltare de platforme de calculatoare,
dezvoltare de programe de calculator, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (cad/cam),
dezvoltare de programe de date, dezvoltare de
programe de procesare a datelor pe bază de
comandă de la terți, dezvoltare de programe
informatice pentru simularea experimentelor
de laborator, dezvoltare de programe pentru
calculator pentru analizarea emisiilor de gaze
de eșapament, dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator, dezvoltare de programe
pentru procesarea datelor, dezvoltare de
programe pentru simularea de experimente
sau serii de experimente într-un laborator
optic virtual, dezvoltare de programe software
pentru operațiuni securizate în rețea, dezvoltare
de software de calculator pentru crearea de
ghiduri electronice de programe de televiziune,
dezvoltare de software de calculator pentru
terți, dezvoltare de software de procesare de
text, dezvoltare de software de realitate virtuală,
dezvoltare de software pentru compresia și
decompresia conținutului multimedia, dezvoltare
de software pentru operatorii audio și video,
dezvoltare de software pentru procesarea
semnalului digital, dezvoltare de software
pentru procesarea și distribuirea de conținut
multimedia, dezvoltare de software pentru
stocarea și recuperarea datelor multimedia,
dezvoltare de software pentru terți, dezvoltare
de software în cadrul publicării de software,
dezvoltare de software pentru baze de date
informatice, dezvoltare de software pentru
conversia de date și conținut multimedia între
diferite protocoale, dezvoltare de software pentru
detectarea automată a proceselor economice
(abpd), dezvoltare de software pentru drivere,
dezvoltare de software pentru jocuri video,
dezvoltare de software pentru logistică, pentru
managementul lanțului de aprovizionare și
pentru portaluri de e-business, dezvoltare de
software pentru prelucrare de imagini, dezvoltare
de software pentru proiectare asistată de
calculator/fabricație asistată de calculator (cad/
cam), dezvoltare de software pentru sisteme
de comunicații, dezvoltare de software pentru
sisteme de operare, dezvoltare de soluții de
aplicații software de calculator, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive, dezvoltare
de soluții software pentru furnizorii și utilizatorii
de internet, dezvoltare și actualizare de
programe informatice, dezvoltare, proiectare
și actualizare de pagini principale, dezvoltare
de software, dezvoltare de software de
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aplicații pentru livrare de conținut multimedia,
dezvoltare de software de calculator destinate
utilizării cu sisteme de comutare acționate
de calculator, dezvoltare de software de
calculator destinată utilizării cu dispozitive de
control programabile, dezvoltare și elaborare
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, dezvoltare și testare de software,
dezvoltare și întreținere de software de
calculator, dezvoltare și întreținere de software
pentru baze de date electronice, dezvoltarea
de programe de calculator pentru analizarea
procesului de combustie în interiorul unui motor,
editare de programe de calculator, elaborare de
programe de calculator pentru analize și rapoarte
comerciale, elaborare de programe de calculator
pentru internet, elaborare de programe de
calculator pentru jocuri pe calculator, elaborare
de programe de calculator pentru jocuri video,
elaborare de programe de calculator pentru
jocuri video și jocuri pe calculator, elaborare
de programe de calculator pentru sisteme
electronice de casă, elaborare de programe
pentru calculatoare pentru terți, elaborare
de programe pentru calculator și proiectare
de software, elaborare de programe pentru
calculator și întreținere de programe informatice,
elaborare de programe pentru calculator în
domeniul medical, elaborare de programe
pentru calculator în domeniul telecomunicațiilor,
elaborare de software, elaborare și actualizare
de software informatic, elaborare și întreținere de
pagini web pentru terți, elaborarea (conceperea)
de programe, elaborarea (conceperea) de
software de calculator, eliminarea erorilor de
software de calculator pentru terți, furnizare
de informații despre proiectarea și dezvoltarea
de software, furnizare de informații despre
proiectarea și dezvoltarea de software și
hardware pentru calculatoare, furnizare de
informații privind programarea informatică,
furnizare de informații în domeniul dezvoltării de
software de calculator, furnizare de informații în
domeniul proiectării de software de calculator,
furnizare de motoare de căutare pe internet cu
opțiuni de căutare specifice, furnizare de studii
tehnice referitoare la programare pe calculator,
furnizarea de informații referitoare la programe
pentru calculator, gestionare de pagini web
pentru terți, implementarea de programe de
calculator în rețele, identificarea defecțiunilor
în software-ul de calculator, inginerie de
software, instalare de firmware, inginerie de
software informatic, instalare de software
pentru accesul la internet, instalare de pagini
web pe internet pentru terți, instalare de
software pentru baze de date, instalare de
software pentru controlul accesului ca serviciu

(AcaaS), instalare, actualizare și întreținere de
software de calculator, închiriere de firmware de
calculator, închirierea și întreținerea software-
ului de computer, închirieri de calculatoare
și actualizare de software de calculator,
instalare și actualizare de programe pentru
prelucrarea de date, instalare și personalizare
de aplicații software de calculator, instalare și
întreținere de programe de calculator, instalare
și întreținere de software pentru acces la
internet, instalare și întreținere de software
pentru baze de date, instalare, inițiere și
întreținere de software de calculator, instalare,
reparare și întreținere de software de calculator,
instalare, întreținere și actualizare de software de
calculatoare, instalare, întreținere și actualizare
de software pentru baze de date, instalare,
întreținere și reparații de software pentru
sistemele computerizate, instalare, întreținere,
actualizare și îmbunătățire de software de
calculator, instalare, întreținere, reparare și
service de software de calculator, instalarea
de programe, instalarea de software, integrarea
programelor informatice, întocmire de rapoarte
referitoare la programare de calculator, întocmire
de rapoarte referitoare la programe pentru
calculator, întreținere de site-uri web, întreținere
de software, întreținere de software de calculator
cu privire la siguranța calculatoarelor și
prevenirea riscurilor informatice, întreținere de
software de calculator utilizat pentru exploatarea
aparatelor și utilajelor de umplere, întreținere de
software pentru accesul la internet, întreținere
de software pentru sisteme de comunicații,
întreținere de software utilizat în domeniul
comerțului electronic, întreținere de înregistrări
computerizate, întreținere și actualizare de
software de calculator, întreținere și actualizare
de software pentru sisteme de comunicare,
întreținere și modernizare de software de
calculator, întreținere și reparare de software,
întreținere, reparații și actualizare de software,
modernizare de software de calculatoare,
modificare de programe de calculator, prestare
de servicii de asistență online pentru utilizatorii
de programe de calculator, prestare de
servicii de informații, consiliere și consultanță
în domeniul software-ului de calculator,
programare a calculatoarelor (servicii în materie
de), programare de animații pe calculator,
programare de aplicații multimedia, programare
de calculatoare pentru imprimarea de coduri
de bare, programare de calculatoare pentru
organizarea datelor între cumpărători și furnizori,
programare de echipamente de prelucrare a
datelor, programare de echipamente multimedia,
programare de pagini web, programare de
pagini web personalizate, întreținerea bazelor
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de date, întreținerea programelor de calculator,
programare de programe de securitate pe
internet, programare de programe pentru
procesarea datelor, programare de software
de calculator pentru citirea, transmiterea și
organizarea datelor, programare de software
de calculator pentru dicționare și baze de
date electronice pentru traduceri, programare
de software de calculator pentru evaluarea și
calcularea datelor, programare de software de
operare pentru accesarea și folosirea serviciilor
de cloud computing, programare de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, programare de software educativ,
programare de software pentru dezvoltare de
site-uri web, programare de software pentru
gestionarea bazelor de date, programare de
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, programare
de software pentru jocuri pe calculator,
programare de software pentru jocuri video,
programare de software pentru publicitate
online, programare de software pentru studii
de piață, programare de software pentru
gestionarea energiei, programare de software
pentru importarea și gestionarea datelor,
programare de software pentru platforme de
comerț electronic, programare de software
pentru platforme de informații pe internet,
programare de software pentru platforme
de internet, programare de software pentru
portaluri de internet, spații de chat, linii de
chat și forumuri pe internet, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(EDP), programare de software pentru
telecomunicații, programare pentru calculatoare,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, programare pentru calculatoare
pentru prelucrarea datelor, programare pentru
calculatoare pentru sistemele de procesare
a datelor și de comunicații, programare
pentru calculatoare pentru stocarea de date,
întreținerea de programe de calculator,
instalarea de programe, proiectare de baze de
date, proiectare de baze de date computerizate,
proiectare de calculatoare pentru terți, proiectare
de coduri de calculator, proiectare de hardware
și software pentru calculator, proiectare de jocuri,
proiectare de limbaje informatice, proiectare de
pagini principale, proiectare de pagini principale
și de site-uri web, proiectare de pagini web,
proiectare de pagini web în scopuri publicitare,
proiectare de portaluri web, proiectare de
programe de calculator, proiectare de programe
de prelucrare a datelor, proiectare, actualizare și
întreținere de software de calculator, proiectare
de programe și software de calculator pentru
aviație, proiectare de sisteme informaționale,

proiectare de sisteme informaționale în domeniul
finanțelor, proiectare de sisteme informaționale
în domeniul managementului, proiectare de
sisteme software grafice, proiectare de site-
uri web, proiectare de software, proiectare
de software de calculator pentru comanda
terminalelor automate, proiectare de software de
procesare de text, proiectare de software de
realitate virtuală, proiectare de software destinat
utilizări cu mașini de tipărit, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, proiectare
de software pentru operatorii audio și video,
proiectare de software pentru stocarea și
recuperarea informațiilor multimedia, proiectare
de software pentru terți, proiectare de software
pentru baze de date informatice, proiectare de
software pentru comprimare și decomprimare
conținut multimedia, proiectare de software
pentru conversie de date și conținut multimedia
între diferite protocoale, proiectare de software
pentru dispozitive încorporate, proiectare de
software pentru drivere, proiectare de software
pentru jocuri video, proiectare de software pentru
prelucrarea imaginilor, proiectare de software
pentru procesare și distribuție de conținut
multimedia, proiectare de software pentru
procesarea semnalului digital, proiectare de
software pentru sisteme de operare, proiectare
de software pentru telefoane inteligente,
proiectare de software pentru terți în domeniul
calculatoarelor, proiectare, desen și scriere la
comandă de software de calculator, proiectare,
dezvoltare și administrare de intraneturi,
proiectare, dezvoltare și implementare de
software, proiectare la comandă de pachete de
software, proiectare personalizată de software,
proiectare și actualizare de pagini principale și
de site-uri web, proiectare și creare de pagini
de internet pentru alte persoane, proiectare
și creare de pagini principale și pagini de
internet, proiectare și creare de pagini principale
și pagini web, proiectare și dezvoltare de
pagini de internet, proiectare și dezvoltare de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software pentru baze de date informatice,
proiectare și dezvoltare de software pentru
prelucrarea datelor, proiectare și dezvoltare de
software și hardware pentru amplificarea și
transmiterea semnalelor, proiectare, dezvoltare
și programare de software de calculator,
proiectare, întreținere și actualizare de software
de calculator, proiectare, întreținere, dezvoltare
și actualizare de software de calculator,
proiectare, întreținere, închiriere și actualizare
de software de calculator, proiectare și
dezvoltare de arhitectură pentru software de
calculator, proiectare și dezvoltare de firmware
pentru calculatoare, proiectare și dezvoltare de
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hardware și software de calculator, proiectare
și dezvoltare de programe pentru baze de
date informatice, proiectare și dezvoltare de
rețele de calculatoare fără fir, proiectare și
dezvoltare de sisteme firmware, proiectare și
dezvoltare de software antivirus, proiectare și
dezvoltare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
pentru evaluarea și calcularea datelor, proiectare
și dezvoltare de software de recuperare a
datelor, proiectare și dezvoltare de software
pentru drivere, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestiunea energiei, proiectare
și dezvoltare de software pentru mesagerie
instantanee, proiectare și dezvoltare de
software pentru prelucrare de imagini, proiectare
și dezvoltare de software pentru sisteme
de operare, proiectare și dezvoltare de
dicționare electronice, proiectare și dezvoltare
de dicționare și baze de date electronice pentru
traduceri, proiectare și dezvoltare de felicitări
electronice (felicitări electronice), proiectare
și dezvoltare de pagini principale și site-uri
web, proiectare și dezvoltare de sisteme de
navigație, proiectare și dezvoltare de software
de calculator destinat utilizării cu tehnologia
medicală, proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru controlul proceselor, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
logistică, proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru prelucrarea textelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea și monitorizarea sistemelor de energie
solară, proiectare și dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe
de televiziune, proiectare și dezvoltare de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, proiectare și dezvoltare de software
pentru managementul lanțului de aprovizionare,
proiectare și dezvoltare de software pentru
planificarea rutelor, proiectare și dezvoltare
de hardware pentru industria de prelucrare,
proiectare și dezvoltare de programe de
securitate pe internet, proiectare și dezvoltare
de sisteme de generare de date, proiectare
și dezvoltare de software de operare pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare și dezvoltare de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare și dezvoltare de software
de realitate virtuală, proiectare și dezvoltare
de software pentru gestionarea bazelor de
date, proiectare și dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, proiectare

și dezvoltare de software pentru gestionarea
inventarului, proiectare și dezvoltare de software
pentru jocuri de calculator, proiectare și
dezvoltare de software pentru jocuri de calculator
și software pentru realitate virtuală, proiectare
și implementare de pagini web pentru terți,
proiectare și implementare de pagini web în
rețea pentru terți, proiectare și întreținere de
site-uri informatice pentru terți, proiectare și
întreținere de site-uri web pentru terți, proiectare
și realizare de pagini principale și de site-uri web,
proiectare și scriere de software de calculator,
realizare de studii de fezabilitate privind
software-ul de calculator, realizarea de programe
de prelucrare a datelor, remedierea problemelor
la software de calculator (suport tehnic), reparare
de software de calculator, scriere de programe
de calculator, reparații de programe de calculator
defectuoase, scriere de programe de calculator
pentru aplicațiile biotehnologice, scriere de
programe de calculator pentru aplicații medicale,
scriere de programe de control, scriere de
software de calculator, scriere de programe
pentru prelucrarea de date, scriere la comandă
de programe, de software și de coduri de
calculator pentru crearea de pagini web pe
internet, scriere și actualizare de software
de calculator, servicii consultative și informații
despre software de calculator, servicii de
actualizare de programe de calculator, servicii
de administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți, servicii de analiză a programelor de
calculator, servicii de asistență tehnică în materie
de software de calculator, servicii de asistență
și întreținere pentru software de calculator,
servicii de calibrare privind software-ul de
calculator, servicii de cercetare și consultanță
privind software-ul de calculator, servicii de
consiliere tehnologică referitoare la programe
pentru calculator, servicii de consiliere și de
dezvoltare de software de calculator, servicii
de consultanță în materie de proiectare de
software de calculator, servicii de consultanță
în materie de software de calculator folosit
pentru editare, servicii de consultanță în
materie de software de calculator folosit pentru
grafică, servicii de consultanță în materie de
utilizare de software de calculator, servicii de
consultanță în materie de software de calculator
folosit pentru imprimare, servicii de consultanță
privind programarea calculatoarelor, servicii de
consultanță privind programarea pe calculator,
servicii de consultanță profesională privind
programarea informatică, servicii de consultanță
profesională privind software-ul de calculator,
servicii de consultanță tehnică referitoare la
programarea informatică, servicii de consultanță
în domeniul dezvoltării de produse și al
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îmbunătățirii calității produselor software, servicii
de consultanță în materie de calculatoare și
software, servicii de consultanță în materie
de interfețe om-mașină pentru software de
calculator, servicii de creare de pagini web
de internet, servicii de dezvoltare de jocuri
video, servicii de dezvoltare de pagini web,
servicii de editare pentru programe informatice,
servicii de inginerie de software pentru programe
de procesare a datelor, servicii de inginerie
referitoare la programare pe calculator, servicii
de instalare și întreținere de software, servicii
de integrare a sistemelor informatice, servicii
de personalizare de software, servicii de
programare de software de calculator, servicii de
proiectare de pagini web, servicii de proiectare
de programe de calculator, servicii de proiectare
privind software-ul de calculator, servicii de studii
de fezabilitate privind software-ul de calculator,
servicii de proiectare și creare de pagini web,
servicii de testare a gradului de încărcare
a site-urilor web, servicii pentru actualizarea
programelor de calculator, servicii pentru
proiectare de software de calculator, servicii
pentru proiectarea software-ului de prelucrare
de date electronice, servicii pentru scrierea de
programe de calculator, servicii pentru scrierea
de software de calculator, servicii pentru testarea
utilizabilității paginilor web, servicii proiectare
de programe de calculator, servicii tehnice
pentru aplicații la sistemele informatice mari
și mijlocii, servicii științifice de programare
de calculatoare, studii de proiecte privind
software-ul, testare de programe de calculator,
testare de software de calculator, servicii de
protecție împotriva virușilor informatici, servicii
de monitorizare a sistemelor informatice, servicii
de platforme închise pe internet de tip walled
garden, servicii de protecție a datelor bazate pe
tehnologia de tip cloud, servicii de monitorizare
a sistemelor de securitate informatică, servicii
de autentificare pentru securitatea informatică,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologia pentru tranzacții de comerț electronic,
recuperare de date informatice, prestare
de servicii de securitate pentru rețelele
de calculatoare, accesul la calculatoare
și tranzacțiile computerizate, programare
pentru calculatoare pentru securitatea datelor
electronice, reconstrucție de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, recuperare de
date din telefoane inteligente, servicii it pentru
protecția datelor, supraveghere de sisteme
informatice în scopuri de securitate, servicii
de securitate a datelor (paravane de protecție
(firewall)), servicii de restaurare a sistemelor
de comunicații de date în urma dezastrelor,
asigurarea posibilității de utilizare temporară

a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
penru a permite punerea în comun de
conținut multimedia și de comentarii între
utilizatori, asigurarea utilizării temporare de
software nedescărcabil pentru analiza datelor
financiare și pentru întocmirea de rapoarte,
asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru gestionarea bazelor
de date, asigurarea utilizării temporare de
software web, asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil pentru
investiții, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea inventarului, asigurarea
utilizării temporare de un software nedescărcabil
pentru afaceri, blockchain ca serviciu (BaaS),
cloud computing, asigurarea utilizării temporare
de software de operare online nedescărcabil
pentru rețele de calculatoare și servere,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare online nedescărcabil pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
configurare de hardware de calculator folosind
software, configurare de rețele de calculatoare
folosind software, consultanță în domeniul
rețelelor și aplicațiilor pentru cloud computing,
consultanță în domeniul software-ului ca serviciu
(SaaS), controlul accesului ca serviciu (AcaaS),
crearea și întreținerea de site-uri web pentru
telefoane mobile, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de informații, furnizare de
motoare de căutare pentru a obține date prin
rețele de comunicații, furnizare de motoare de
căutare pentru obținerea de date într-o rețea
informatică globală, furnizare de servicii de
aplicații informatice (asp), și anume găzduire
de aplicații software de calculator pentru terți,
furnizare de software nedescărcabil online,
furnizare de software de calculator într-o rețea
informatică globală, furnizare de spațiu pe
internet pentru webloguri, gazduire de continut
digital, găzduire de aplicații interactive, găzduire
de aplicații mobile, furnizarea de programe
de calculator cu inteligență artificială în rețele
de date, găzduire de aplicații multimedia,
găzduire de baze de date de calculator,
găzduire de conținut de divertisment multimedia,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale și
bloguri online, găzduire de conținut educațional
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multimedia, găzduire de conținuturi multimedia
pentru terți, găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, găzduire de facilități
on-line pentru efectuarea de discuții interactive,
găzduire de facilități web online pentru pentru
alte persoane, găzduire de pagini web ale
terților pe un server, pentru o rețea globală
de calculatoare, găzduire de pagini web pe
internet (hosting), găzduire de pagini web
personalizate, găzduire de platforme de comerț
electronic pe internet, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, găzduire de platforme
pe internet, găzduire de portaluri web, găzduire
de server, găzduire de servere și software
pentru controlul accesului ca serviciu (acaas),
găzduire de site-uri pentru dispozitive mobile,
găzduire de site-uri web pentru terți, găzduire
de software destinat utilizării la gestionarea
bibliotecilor, găzduire de spații de stocare
pentru site-uri web, găzduire de spații web
online pentru terți, pentru partajare de conținut
online, găzduire de spații web online pentru
terți, pentru realizarea de discuții interactive,
găzduire de spațiu de memorie electronic pe
internet pentru publicitatea la produse și servicii,
găzduire de spațiu de memorie pe internet
pentru stocarea de fotografii digitale, gestionare
de active digitale, gestionarea conținutului la
nivel de întreprindere, găzduire de transmisii
video, găzduire de webloguri, găzduire și
închiriere de spațiu de memorie pentru site-uri
web, găzduirea de conținut digital pe internet,
găzduirea de platforme de tranzacții pe internet,
găzduirea de podcasturi, găzduirea de spațiu
de memorie pe internet, găzduirea site-urilor
de internet (site-uri web), găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
găzduirea unui site web online pentru crearea și
găzduirea de micro site-uri web pentru afaceri,
închiriere de programe de securitate pe internet,
închiriere de programe pentru procesarea
datelor, închiriere de software de calculator
pentru gestiune financiară, închiriere de software
de divertisment, închiriere de software pentru
baze de date electronice, închiriere de software
pentru dezvoltare de site-uri web, închiriere
de software pentru gestionarea bazelor de
date, închiriere de software pentru gestionarea
inventarului, închiriere de software pentru
importarea și gestionarea datelor, închiriere
de software pentru jocuri video, închiriere de
software pentru prelucrarea datelor, închiriere
de spații de stocare electronică pe internet,
închiriere de spații de stocare pentru site-
uri web, închiriere de spațiu de memorie pe
server, închiriere de spațiu de memorie pe
servere pentru găzduirea de buletine informative

electronice, închirierea de programe (software)
pentru computere, închirierea de programe
informatice, închirierea de software, închirierea
de software informatic, de echipament pentru
prelucrarea datelor și de dispozitive periferice
pentru computere, închirierea de software pentru
accesarea internetului, închirierea serverelor
web, închirieri de aplicații informatice, închirieri
de calculatoare și de software, închirieri de
calculatoare și de software de calculator,
închirieri de hardware și software, închirieri
de hardware și software pentru calculatoare,
închirieri de software de calculator pentru citirea
unui flux de date, infrastructură ca serviciu
(IaaS), leasing de software cu autentificare
unică pentru aplicații, leasing de software cu
privire la cotații de preț, platformă ca serviciu
(PaaS) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, platformă ca serviciu
(PaaS), platforme pentru design grafic sub
formă de software ca serviciu (SaaS), platforme
pentru inteligență artificială sub formă de
software ca serviciu (SaaS), platforme pentru
jocuri sub formă de software ca serviciu
(SaaS), leasing de software de calculator
pentru citirea bazelor de date cuprinzând
cotații de preț, programare de software
pentru gestionarea inventarului, închirierea de
programe informatice, punere la dispoziție
temporară de software informatic nedescărcabil,
salvare electronică de documente și e-mailuri
arhivate, prestare de servicii de furnizor de
servicii de aplicații informatice (ASP), salvarea
externă a datelor, servicii ale unui furnizor de
găzduire cloud, servicii de backup al datelor
electronice, servicii de backup de date, servicii
de backup informatic de la distanță, servicii
de backup pentru datele de pe unitățile de
disc pentru calculatoare, servicii de consultanță
în materie de închiriere de calculatoare și de
software de calculator, servicii de consultanță
și de informații privind închirierea de software
de calculator, servicii de creare de motoare
de căutare, servicii de stocare electronică
pentru arhivare de baze de date, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, imagini și alte date electronice,
servicii de stocare electronică pentru arhivare
de date electronice, servicii IT în legătură
cu stocarea electronică de date, servicii de
stocare în cloud pentru fișiere electronice,
servicii de stocare și de backup al datelor
electronice, stocare de date, stocare de date
folosind tehnologia blockchain, stocare de date
online, stocare electronică de dosare medicale,
stocare electronică de documente, stocare
electronică de fotografii, stocare electronică de
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fișiere audio digitale, stocare electronică de
fișiere video digitale, stocare electronică de
imagini, stocare electronică de imagini digitale,
codificare de mesaje, proiectare și design grafic
pentru crearea site-urilor web, proiectare și
design grafic pentru crearea paginilor web pe
internet, copiere de software de calculator,
asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru dezvoltarea de site-
uri web, închiriere de software de calculator
pentru călătorii, închiriere de software de
jocuri pe calculator, închiriere de software de
operare pentru accesarea și folosirea serviciilor
de cloud computing, închiriere de software
de operare pentru rețele de calculatoare
și servere, serviciu public de furnizare de
găzduire cloud, stocare digitală distribuită,
stocare electronică de conținut multimedia de
divertisment, stocare electronică de e-mailuri
arhivate, stocare electronică de fișiere audio,
stocare electronică de fișiere și documente,
stocare electronică de fotografii digitale, stocare
electronică de muzică digitală, conceperea
numelor comerciale, consultanță în materie
de proiectare de hardware de calculator,
consultanță în domeniul desenului tehnic
în construcții, proiectare și dezvoltare de
sisteme de securitate a datelor electronice,
proiectarea sistemelor informatice, servicii de
design grafic pentru calculator, servicii de
grafică digitală, servicii de ilustrare (design),
servicii de proiectare pentru calculatoare, servicii
de proiectare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității.

───────

(210) M 2021 03383
(151) 25/04/2021
(732) ION HORHOIANU, STR.

LAURENTIU RAICIU NR. 15D,
JUDEȚUL ILFOV, POPEȘTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

DOR DE ORIGINE
ROMÂNEASCĂ

(531) Clasificare Viena:
11.01.17; 27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:bej, maro deschis,
negru

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

33. Bãuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
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