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Cereri Mărci publicate în 30/03/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02102 23/03/2021 ALEXANDRU MORARU

RAFAELA-ANDREEA MORARU
Mercatino

3 M 2021 02324 23/03/2021 SC ODOBESTI VINEX SRL CRAMA ȘARBA ODOBEȘTI
1897

4 M 2021 02360 23/03/2021 DINO GRAPHICS Bairam Chefuieşte Boiereşte

5 M 2021 02361 23/03/2021 CICO SHOES PLUS SRL CICO kids

6 M 2021 02362 23/03/2021 NICOLETA CIULEI GHEORGHE
CABINET DE AVOCAT

CGN Legal

7 M 2021 02363 23/03/2021 SC SOLAREX IMPEX SRL PACHET RADIAL EXTRA
PORUMB CURAT ROMÂN
BOGAT 3 in 1

8 M 2021 02364 23/03/2021 MODERN SHIELD SECURITY
SRL

MODERN SHIELD SECURITY

9 M 2021 02365 23/03/2021 GEORGIANA NICOLETA
GINGARAS

SHAIK

10 M 2021 02366 23/03/2021 AGROPAN IMPEX SRL MÂNDRIA BRUTARULUI

11 M 2021 02367 23/03/2021 ROCAST NORD SRL Geometrix The Mauve Screws

12 M 2021 02368 23/03/2021 ROCAST NORD SRL

13 M 2021 02371 23/03/2021 CSC ONLINE STORE SRL NOORI

14 M 2021 02372 23/03/2021 GHEORGHE RUXANDRA-
ELENA

Ludique

15 M 2021 02373 23/03/2021 WELL-CARDIO SRL AXA MEDICAL CENTER

16 M 2021 02374 23/03/2021 SC TASTE OF ASIA SRL RICEBOX

17 M 2021 02375 23/03/2021 SIMBOLIFE SRL simbotour vacanţe de vis

18 M 2021 02376 23/03/2021 CALIOPIA GAVRIL-PARFENE Gineco Life DR. CALIOPIA
GAVRIL - PARFFENE

19 M 2021 02377 23/03/2021 BOGDAN CIOROIANU BLUE TECH

20 M 2021 02378 23/03/2021 BOGDAN CIOROIANU BLUE SOUND

21 M 2021 02379 23/03/2021 BOGDAN CIOROIANU BLUE POWER

22 M 2021 02380 23/03/2021 BOGDAN CIOROIANU BLUE SHIELDS

23 M 2021 02381 23/03/2021 ZENET MAG SRL ZENET

24 M 2021 02382 23/03/2021 CACOPHONY LLC iris lilly

2 M 2021 02210 18/03/2021 ALINA-ANDREEA ION ROMÂNIA RESPECTATĂ PMP
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 02383 23/03/2021 BACANU CRISTIAN CB hair - salon hairstylist,

haircolorist, hairdresser just hair

26 M 2021 02384 23/03/2021 SIRAR SOLUTIONS S.R.L. SIRAR

27 M 2021 02385 23/03/2021 IPSEN CONSUMER
HEALTHCARE

Smecta oprește și tratează
simptomatic diareea, indiferent
de cauză!

28 M 2021 02386 23/03/2021 AS COMPANY SA Obiecte Ascunse

29 M 2021 02387 23/03/2021 IPSEN CONSUMER
HEALTHCARE

Smecta oprește și tratează
diareea!

30 M 2021 02388 23/03/2021 KRISTAL REAL ESTATE SRL THE GRAND KRISTAL
RESIDENCE CITY

31 M 2021 02389 23/03/2021 CALIBRA M & D IMPEX SRL FRIGANE

32 M 2021 02390 23/03/2021 BUFFET DRESSING SRL En Privé

33 M 2021 02391 23/03/2021 SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA

HEMOGENIUM

34 M 2021 02392 23/03/2021 SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA

HEMOGENIA

35 M 2021 02393 23/03/2021 SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA

HEMOGENIUS

36 M 2021 02395 23/03/2021 MARIA-CRISRINA MATEI CRIMMA

37 M 2021 02396 23/03/2021 SC FREE MEDIA SRL Cupt'or

38 M 2021 02397 23/03/2021 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT OF ROMANIA

ATELIERUL DE PRACTICĂ

39 M 2021 02398 23/03/2021 ZEN DIAMONDS SRL ZEN DIAMONDS

40 M 2021 02399 23/03/2021 S.C. GOURMET PIZZA ITALY
SRL

RISTORANTE Gran Gourmet

41 M 2021 02400 23/03/2021 ALEXANDROS ZEON
CONCEPT S.R.L.

Hot CORN

42 M 2021 02401 23/03/2021 YOUMMOCK HAMMOCKS SRL ummoc

43 M 2021 02402 23/03/2021 SENERA PHARMA MEDICAL
SA

SENERA PHARMA

44 M 2021 02403 23/03/2021 ANDREI BUDĂU AGENTIA DE FILM

45 M 2021 02404 23/03/2021 ELENA-CRISTINA HUIDEȘ FITNESS Chef HEALTHY FOOD
DELIVERY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
46 M 2021 02405 23/03/2021 DIANA NICOLETA RABA

MARIANA-ATENA POIANA
ISIDORA RADULOV
CORINA-DANA MISCA
DESPINA-MARIA BORDEAN
DELIA-GABRIELA DUMBRAVĂ
CAMELIA MOLDOVAN
VIORICA-MIRELA POPA
LUMINITA PIRVULESCU

TENTAȚII CULINARE MARINE
BY AKADEMIKA FOODS

47 M 2021 02406 23/03/2021 ANCA IRINA VLAD Antrenor de Personalitate

48 M 2021 02407 23/03/2021 MECHANISM CONSUMER
MEDIA SRL

MECHANISM

49 M 2021 02408 23/03/2021 DVISION STUDIO DVISION

50 M 2021 02409 23/03/2021 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

Câştigă la prima oră!

51 M 2021 02410 23/03/2021 PRO DATA INTERNATIONAL
SRL

D VISION

52 M 2021 02411 23/03/2021 VIVIANA-IOANA PATEA ProFian
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(210) M 2021 02102
(151) 23/03/2021
(732) ALEXANDRU MORARU, STR.

SUZANA NR. 57, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
RAFAELA-ANDREEA MORARU,
STR. SUZANA NR. 57, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Mercatino

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru

gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, , brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii , vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghetre, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
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femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără , mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete

pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul , mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport,
tacâmuri biodegradabile, cutii pentru tacâmuri,
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tacâmuri pentru copii, seturi de tacâmuri,
tacâmuri speciale pentru bebeluși, tacâmuri din
metale prețioase, cuțite de întins (tacâmuri),
tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri din
metal prețios pentru tăiat, seturi de tacâmuri
realizate din metale prețioase, tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, tacâmuri, cuțite
de bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
magneți decorativi pentru frigider, magneți de
pus pe frigider, statuete din metale prețioase,
statuete confecționate din pietre semiprețioase,
figurine (statuete) din metale prețioase, cutii
pentru ceasuri (de perete, de mână etc.), ceasuri
de birou, ceasuri de masă, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, figurine din carton, statuete
fabricate din cauciuc, figurine din piatră, statuete
de fildeș, statuete din plastic, statuete din
os, statuete ornamentale realizate din lemn,
statuete din lemn, ceară, ghips sau din materiale
plastice, figurine din fildeș, figurine din lemn,
figurine din ipsos, ceară figurine din ceară,
figurine din ceară, figurine din răşină, figurine
din os, figurine din rășină naturală, figurine
confecționate din gips, figurine confecționate
din plastic, figurine confecționate din lemn,
figurine în miniatură (plastic), figurine turnate
din materiale plastice, figurine ornamentale
confecționate din ipsos, figurine ornamentale
confecționate din ceară, figurine ornamentale
confecționate din lemn, figurine confecționate
din împletituri de ratan, figurine confecționate
din derivați ai gipsului, vaze, vaze conice, vaze
din sticlă, vaze pentru flori, vaze, nu din metal
prețios, vaze din ceramică pentru podea, vaze
din sticlă pentru podea, vaze din lut pentru
podea, vaze din piatră pentru podea, vaze de
flori din metale prețioase, statuete din cristal,
statuete din sticlă, statuete din porțelan, statuete
din teracotă, statuete din ceramică, statuete de
ceramică, statuete confecționate din ceramică,
porțelanuri, seturi de cafea formate din cești
și farfurii, tăvi de tacâmuri, șervete din plastic
pentru tacâmuri, fețe de pernă, fețe de pernă
(fețe de pernă tip plic), fețe de pernă din
hârtie, prosoape, prosoape turcești, prosoape
din frotir, prosoape cu glugă, prosoape de față,
prosoape de baie, prosoape de mâini, prosoape
pentru copii, prosoape de bucătărie, prosoape
pentru față, prosoape de plajă, prosoape pentru
șters sticlă, prosoape mari de baie, prosoape
din materiale textile, prosoape (textile) pentru
plajă, prosoape de baie mari, prosoape de
șters paharele, prosoape de uscat vesela,
prosoape (textile) pentru copii mici, prosoape
din bumbac japonez (tenugui), prosoape textile
pentru uscarea părului, prosoape confecționate
din materiale textile, prosoape de bucătărie
(materiale textile), , prosoape (materiale textile)

folosite pentru bebeluși, prosoape pentru față din
materiale textile, cuverturi, cuverturi matlasate,
cuverturi tricotate, cuverturi pentru pătuțuri,
cuverturi pentru pat, cuverturi din frotir, cuverturi
din eponj, cuverturi pentru canapea, cuverturi
pentru canapele, cuverturi de masă, cuverturi
pentru paturi, cuverturi pentru picioare, cuverturi
de pat, cuverturi umplute cu pene, cuverturi
umplute cu semipuf, cuverturi umplute cu puf,
cuverturi matlasate pentru paturi, cuverturi din
materiale textile, cuverturi matlasate din frotir,
huse pentru cuverturi matlasate, cuverturi de
pat (pături), cuverturi de pat căptușite, cuverturi
de pat matlasate, cuverturi de pat cu volane,
cuverturi cu falduri pentru paturi, cuverturi pentru
paturi pentru copii, cuverturi matlasate (lenjerie
de pat), pleduri și cuverturi de pat, cuverturi
umplute cu materiale de umplutură, cuverturi
matlasate cu umplutură din mătase, cuverturi
pentru pat (pături) din fibre sintetice, cuverturi
umplute cu materiale de umplutură sintetice,
cuverturi pentru pat (pături) confecționate din
bumbac, plante artificiale, plante artificiale pentru
exterior, covorașe de baie, covorașe de yoga,
covorașe de plajă, covorașe pentru animale,
covorașe antiderapante pentru duș, covorașe
de papură goza, covorașe textile pentru baie,
covorașe personale pentru șezut, covorașe
antiderapante pentru cadă, covorașe din cauciuc
pentru baie, covorașe din plastic pentru baie,
covorașe din lemn pentru ușă, covorașe din
hârtie pentru baie, covorașe de tip puzzle
(produse pentru acoperirea podelelor), covorașe
pentru scaune (elemente pentru protejarea
podelei dedesubtul scaunelor), figurine de
jucărie, paspartuuri pentru fotografii sau tablouri,
picturi, picturi artistice, reproduceri de picturi,
picturi și lucrări caligrafice, reproduceri artistice
imprimate, reproduceri artistice tipărite.

───────
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BOBOCILOR NR. 10, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

ROMÂNIA RESPECTATĂ PMP

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 01.17.11; 02.09.01; 01.01.05;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, activităţi de natură politică,
respectiv: organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor, servicii
oferite de persoane în legătură cu evenimente de
natură politică, organizarea reuniunilor politice,
respectiv prezentarea în faţa publicului a
platformelor şi proiectelor de natură politică, a
informaţiilor de natură politică.

───────

(210) M 2021 02324
(151) 23/03/2021
(732) SC ODOBESTI VINEX SRL,

SAT. VARSATURA, JUDETUL
VRANCEA, COMUNA JARISTEA,
VRANCEA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

CRAMA ȘARBA
ODOBEȘTI 1897

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

33. Vinuri cu denumirea de origine controlată din
arealul Odobești.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la
un loc în beneficiul terților a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshoping),
servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2021 02210
(151) 18/03/2021
(732) ALINA-ANDREEA ION, ALE.
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(210) M 2021 02360
(151) 23/03/2021
(732) DINO GRAPHICS, STR GARNITEI

3, BL 50, SC 2, AP 63, SECT 4, ,
BUCURESTI, 41955, ROMANIA

(540)

Bairam Chefuieşte Boiereşte

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 02.01.11; 11.01.05

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

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

───────

(210) M 2021 02361
(151) 23/03/2021
(732) CICO SHOES PLUS SRL, CALEA

BUZIASULUI 22, CLADIREA
INDUSTRIALA 3, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

CICO kids

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului

───────

(210) M 2021 02362
(151) 23/03/2021
(732) NICOLETA CIULEI GHEORGHE

CABINET DE AVOCAT, BD.
UNIRII NR.5, BL.1B, ETAJ 3 AP.
9, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CGN Legal
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 29.01.12

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

clase:
35. Consultanţă în afaceri, consultanta
comerciala, servicii administrative privind
gestionarea dosarelor judecătoreşti, servicii
administrative privind trimiterea de clienţi către
avocaţi.
41. Educaţie, realizare, coordonare şi
organizare de seminarii, instruire în domeniul
furnizării de servicii juridice, furnizare de cursuri
de educaţie continuă în domeniul juridic, servicii
de educaţie juridică, pregătire în domeniul
dreptului, publicare de materiale tipărite privind
drepturile de proprietate intelectuală, publicare
de documente în materie de pregătire
profesională, ştiinţă, dreptul public şi probleme
sociale, publicare de documente, publicare de
publicaţii-periodice, publicare de texte altele
decât cele publicitare, publicare de reviste altele
decât cele publicitare.
45. Servicii juridice, servicii furnizate de
avocaţi pledanţi, servicii prestate de avocaţi
consultanţi, servicii de avocatură pentru/brevete,
servicii de avocatura, consultanţă în domeniul
managementului proprietăţii intelectuale şi
dreptului de autor, servicii de informare pe
probleme legale*, consultanţă profesională
legală în materie de francize, înregistrarea
numelor de domeniu pentru identificarea
utilizatorilor pe o reţea globală de calculatoare
[servicii legale], consiliere cu privire la litigii,
cercetări juridice, consiliere-in materie de
proprietate intelectuală, consultanţă pentru
afaceri juridice personale, consultanţă privind
protecţia drepturilor de autor, consultanţă/
referitoare la protecţia mărcilor, consultanţă
referitoare la licenţierea brevetelor, consultanţă
referitoare la protecţia de noi soiuri de plante,
consultanţă referitoare la licenţierea mărcilor,
consultanţă referitoare la protecţia brevetelor,
consultanţă referitoare la acordarea de licenţe
pentru- proprietate intelectuală, furnizare de
informaţii în domeniul juridic, consiliere şi
reprezentare juridică.

───────

(210) M 2021 02363
(151) 23/03/2021
(732) SC SOLAREX IMPEX SRL,

STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

(540)

PACHET RADIAL EXTRA
PORUMB CURAT

ROMÂN BOGAT 3 in 1

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.09.21; 19.03.21;
29.01.13

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

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

5. Pesticide, erbicid.
───────

(210) M 2021 02364
(151) 23/03/2021
(732) MODERN SHIELD SECURITY

SRL, STR. TOPORAŞI NR.
1-7, BL.15, SC.7, ET.3, AP.205,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
MODERN SHIELD SECURITY

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
de paza, servicii de paza antiefracţie, servicii de
paza contractuale, servicii de paza si protecţie,
servicii de paza pentru infrastructuri, servicii de
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pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenţii de paza pentru magazine, consultanta in
materie de securitate, consultanta in materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2021 02365
(151) 23/03/2021
(732) GEORGIANA NICOLETA

GINGARAS, SAT GLAMBOCU,
STRADA DEALUL GLAMBOCULUI,
NR. 17, JUD. ARGEŞ, BASCOV,
117045, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

SHAIK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05

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

3. preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2021 02366
(151) 23/03/2021
(732) AGROPAN IMPEX SRL, CALEA

CHIŞINĂULUI NR. 29, CORP C4,
JUD. IASI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

MÂNDRIA BRUTARULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.24; 05.07.02

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

30. Pâine, produse de panificaţie, produse de
patiserie, produse de cofetărie, făină şi preparate
din cereale, drojdie, maia, biscuiţi, fursecuri,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle
dulci, torturi, prăjituri, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), crutoane, aluat, colţunaşi pe bază de
făină, turtă dulce, aluat de patiserie, pâine fără
gluten, pâine nedospită.
35. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comerţ, servicii de comerţ în
legătură cu pâine, servicii de comerţ în legătură
cu produse de panificaţie, servicii de comerţ
în legătură cu produse de patiserie, servicii de
comerţ în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de comerţ în legătură cu făină, servicii
de comerţ în legătură cu preparate din cereale,
servicii de comerţ în legătură cu drojdie, servicii
de comerţ în legătură cu maia, servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ în
legătură cu biscuiţi, servicii de comerţ în legătură
cu fursecuri, servicii de comerţ în legătură cu
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chifle de pâine, servicii de comerţ în legătură
cu pâine firimituri (pesmet), servicii de comerţ
în legătură cu chifle dulci, servicii de comerţ
în legătură cu torturi, servicii de comerţ în
legătură cu prăjituri, servicii de comerţ în legătură
cu batoane de cereale, servicii de comerţ în
legătură cu gustări pe bază de cereale, servicii
de comerţ în legătură cu biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), servicii de comerţ în legătură cu
crutoane, servicii de comerţ în legătură cu aluat,
servicii de comerţ în legătură cu colţunaşi pe
bază de făină, servicii de comerţ în legătură cu
turtă dulce, servicii de comerţ în legătură cu aluat
de patiserie, servicii de comerţ în legătură cu
pâine fără gluten, servicii de comerţ în legătură
cu pâine nedospită.

───────

(210) M 2021 02367
(151) 23/03/2021
(732) ROCAST NORD SRL, STR.

MITOCULUI NR. 48A, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Geometrix The Mauve Screws

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul cu privire la materiale
de construcţii, servicii de comerţ cu ridicata cu
privire la materiale de construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul cu privire la unelte şi
scule, servicii de comerţ cu ridicata cu privire la
unelte şi scule, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de promovare comercială.

───────

(210) M 2021 02368
(151) 23/03/2021
(732) ROCAST NORD SRL, STR.

MITOCULUI NR. 48A, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
14.07.01; 14.07.12; 14.07.15; 14.09.02;
14.03.03; 29.01.15

(591) Culori revendicate:Alb, verde,
portocaliu, mov, albastru

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul cu privire la materiale
de construcţii, servicii de comerţ cu ridicata cu
privire la materiale de construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul cu privire la unelte şi
scule, servicii de comerţ cu ridicata cu privire la
unelte şi scule, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de promovare comercială.

───────
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(210) M 2021 02371
(151) 23/03/2021
(732) CSC ONLINE STORE SRL,

STR. PRINCIPALĂ NR. 162, SAT
SLIMNIC, JUD. SIBIU, COMUNA
SLIMNIC, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

NOORI

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.08;
26.11.03

(591) Culori revendicate:Verde, albastru,
negru

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

9. Alarme acustice, alarme sonore, cabluri
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
antene, sonerii de alarmă, electrice, alarme,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, baterii
anodice, baterii de înaltă tensiune, anozi,
roboţi telefonici, sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, receptoare audio şi video, interfeţe
audio, mixere audio, genţi adaptate pentru
laptopuri, dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, baterii, electrice, recipiente
pentru baterii, recipiente pentru acumulatoare,
cutii pentru baterii, cutii pentru acumulatoare,
încărcătoare de baterii, cabluri, electrice, maşini
de calculat, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), carcase special realizate pentru
aparate şi instrumente de fotografiat, carcase
pentru telefoanele inteligente, casetofoane,
catozi, şnururi pentru telefonul mobil, aparate
de centrare pentru diapozitivele fotografice,

încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
încărcătoare pentru ţigările electronice, chipuri
(circuite integrate), cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
cabluri coaxiale, aparate electrice pentru
comutare, comutatoare, compact-discuri (audio-
video), compact-discuri (memorie numai pentru
citire), compact-disc playere, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, tastaturi pentru
calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, componente hardware
pentru calculator, calculatoare, conductoare,
electrice, brăţări inteligente (instrumente de
măsurare), conectori (electricitate), telefoane
fără fir, contoare, aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
huse pentru telefoanele inteligente, huse
pentru asistenţii personali digitali (APD),
huse pentru calculatoarele tabletă, camere
obscure (fotografie), magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, rame foto
digitale, semne digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate
pentru măsurarea distanţei, tonuri de
apel descărcabile pentru telefoanele mobile,
fişiere de muzică descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, DVD
playere, ceasornice cu nisip (clepsidre),
pixuri electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
publicaţii electronice, descărcabile, cititoare de
cărţi electronice, table electronice interactive,
facsimile, cabluri cu fibră optică, căști
pentru comunicare la distanță, imprimante de
bilete, videoproiectoare, portofele electronice
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), dicţionare electronice portabile, kituri
hands-free (mâini libere) pentru telefoane, căşti
de radio, aparate de înaltă frecvenţă, dispozitive
de pornire, electrice, pentru pornirea de la
distanţă, dispozitive electrice pentru pornirea
de la distanţă, circuite integrate, terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
manşe de comandă pentru calculatoare, altele
decât cele pentru jocurile video, tonomate,
muzicale, automate muzicale acţionate de fise
(tonomate), laptopuri, indicatoare de pierdere
electrică, difuzoare, lanterne magice, casete
magnetice, fire magnetice, suporturi magnetice
de date, codificatoare magnetice, magneţi,
lupe (optică), instrumente matematice, aparate
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de măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
instrumente de măsurare, megafoane, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
micrometre, instrumente de măsură, microfoane,
microprocesoare, telefoane mobile, celulare,
telefoane celulare, modemuri, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri, suporturi pentru mouse, sisteme de
navigaţie pentru vehicule (calculatoare de
bord), calculator tip notebook, obiective
(lentile) (optică), lanterne optice, lămpi optice,
discuri optice, fotocopiatoare (fotografice,
electrostatice, termice), plăci pentru baterii,
calculatoare de buzunar, playere media
portabile, aparat de măsurare cu precizie,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, procesoare
(unităţi centrale de procesare), unităţi centrale
de procesare (procesoare), ecrane de proiecţie,
aparate de proiecţie, folii de protecţie adaptate
pentru ecranele de calculator, folii de protecţie
adaptate pentru telefoanele inteligente, pagere
radio, radiouri, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive pentru control de la
distanţă, cartuşe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante sau fotocopiatoare, dispozitive
pentru proiecţia tastaturilor virtuale, bureți pentru
căști, mănuși dotate cu senzori, diode organice
electroluminescente (QLED), diode emițătoare
de lumină cu puncte quantice (QLED),
computer game software, downloadable,
suporturi adaptate pentru laptopuri, rigle
(instrumente de măsurare), aparate de navigaţie
prin satelit, scanere (echipamente de procesare
a datelor), bastoane selfie (monopode),
lentile selfie, declanşatoare (fotografie), huse
pentru laptopuri, proiectoare de diapozitive,
aparate cu proiecţie prin transparenţă,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, lanţuri pentru
ochelari, şnururi pentru ochelari, stative pentru
aparatele foto, transformatoare amplificatoare,
casetofoane portabile, subwoofere, ochelari de
soare, calculatoare tip tabletă, magnetofoane,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, televizoare, indicatoare de
temperatură, termostate, calculatoare client
subţire (thin client), ceasuri (dispozitive de
înregistrare a timpului), cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,

transmiţătoare (telecomunicaţii), seturi de
transmisie (telecomunicaţii), trepiede pentru
aparatele de fotografiat, unităţi flash, radiouri
pentru vehicule, aparate de înregistrare video,
casete video, casete cu jocuri video, ecrane
video, telefoane video, monitoare video pentru
bebeluşi, căşti de realitate virtuală, staţii radio
portabile (walkie-talkie), calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, dispozitive
pentru tehnologia informaţiei, audio-vizuale,
multimedia şi fotografice, echipamente de
comunicare, echipament de comunicaţie punct-
la-punct, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru telefoane mobile, etuiuri pentru telefoane
mobile, căşti pentru telefoane mobile, difuzoare
pentru telefoane mobile, suporturi pentru
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
carcase pentru telefoane mobile, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane mobile
folosite în vehicule, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, cabluri usb pentru telefoane
mobile, baterii auxiliare pentru telefoane mobile,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
huse din piele pentru telefoane mobile,
dispozitive şi suporturi pentru stocare de date,
echipament şi accesorii pentru procesarea
datelor, periferice adapate pentru a fi folosite
cu calculatoare şi dispozitive inteligente,
dispozitive audio-vizuale şi fotografice, cabluri
de semnal pentru IT/AV şi telecomunicaţii,
aparate şi instrumente pentru acumularea şi
stocarea curentului electric, dispozitive audio
şi receptoare radio, dispozitive de afişare,
receptoare de televiziune şi dispozitive pentru
film şi video, aparate, instrumente şi cabluri
pentru electricitate folii de protecţie pentru
tablete, folii de protecţie adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie adapatate
pentru ecrane de calculatoare, folii de protecţie
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane, huse pentru tablete, huse
pentru pagere, huse de videocamere.
35. Servicii de publicitate, servicii de
management şi administrare a afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu alarme acustice, servicii de comerţ în legătură
cu alarme sonore, servicii de comerţ în legătură
cu cabluri acustice, servicii de comerţ în legătură
cu actinometre, servicii de comerţ în legătură
cu adaptoare electrice, servicii de comerţ în
legătură cu antene, servicii de comerţ în legătură
cu sonerii de alarmă, electrice, servicii de comerţ
în legătură cu alarme, servicii de comerţ în
legătură cu altimetre, servicii de comerţ în
legătură cu ampermetre, servicii de comerţ în
legătură cu amplificatoare, servicii de comerţ în
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legătură cu baterii anodice, servicii de comerţ
în legătură cu baterii de înaltă tensiune, servicii
de comerţ în legătură cu anozi, servicii de
comerţ în legătură cu roboţi telefonici, servicii
de comerţ în legătură cu sisteme de avertizare
anti-furt, servicii de comerţ în legătură cu
anticatozi, servicii de comerţ în legătură cu
receptoare audio şi video, servicii de comerţ în
legătură cu interfeţe audio, servicii de comerţ
în legătură cu mixere audio, servicii de comerţ
în legătură cu genţi adaptate pentru laptopuri,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive de
echilibrare, servicii de comerţ în legătură cu
cititoare de coduri de bare, servicii de comerţ
în legătură cu baterii, electrice, servicii de
comerţ în legătură cu recipiente pentru baterii,
servicii de comerţ în legătură cu recipiente
pentru acumulatoare, servicii de comerţ în
legătură cu cutii pentru baterii, servicii de
comerţ în legătură cu cutii pentru acumulatoare,
servicii de comerţ în legătură cu încărcătoare
de baterii, servicii de comerţ în legătură cu
cabluri, electrice, servicii de comerţ în legătură
cu maşini de calculat, servicii de comerţ în
legătură cu camere video, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de fotografiat (fotografie),
servicii de comerţ în legătură cu carcase
special realizate pentru aparate şi instrumente
de fotografiat, servicii de comerţ în legătură cu
carcase pentru telefoanele inteligente, servicii
de comerţ în legătură cu casetofoane, servicii
de comerţ în legătură cu catozi, servicii de
comerţ în legătură cu şnururi pentru telefonul
mobil, servicii de comerţ în legătură cu aparate
de centrare pentru diapozitivele fotografice,
servicii de comerţ în legătură cu încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, servicii de comerţ
în legătură cu încărcătoare pentru ţigările
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
chipuri (circuite integrate), servicii de comerţ în
legătură cu cronografe (aparate de înregistrare
a timpului), servicii de comerţ în legătură cu
camere cinematografice, servicii de comerţ în
legătură cu cabluri coaxiale, servicii de comerţ
în legătură cu aparate electrice pentru comutare,
servicii de comerţ în legătură cu comutatoare,
servicii de comerţ în legătură cu compact-
discuri (audio-video), servicii de comerţ în
legătură cu compact-discuri (memorie numai
pentru citire), servicii de comerţ în legătură
cu compact-disc playere, servicii de comerţ
în legătură cu dispozitive de memorie pentru
calculatoare, servicii de comerţ în legătură cu
tastaturi pentru calculatoare, servicii de comerţ în
legătură cu programe de operare pe calculator,
înregistrate, servicii de comerţ în legătură cu
dispozitive periferice pentru calculator, servicii
de comerţ în legătură cu componente software

pentru calculator, înregistrate, servicii de comerţ
în legătură cu componente hardware pentru
calculator, servicii de comerţ în legătură cu
calculatoare, servicii de comerţ în legătură cu
conductoare, electrice, servicii de comerţ în
legătură cu brăţări inteligente (instrumente de
măsurare), servicii de comerţ în legătură cu
conectori (electricitate), servicii de comerţ în
legătură cu telefoane fără fir, servicii de comerţ
în legătură cu contoare, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de măsură, servicii de
comerţ în legătură cu cuploare (echipament
de procesare a datelor), servicii de comerţ în
legătură cu huse pentru telefoanele inteligente,
servicii de comerţ în legătură cu huse pentru
asistenţii personali digitali (APD), servicii de
comerţ în legătură cu huse pentru calculatoarele
tabletă, servicii de comerţ în legătură cu
camere obscure (fotografie), servicii de comerţ
în legătură cu magneţi decorativi, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de demagnetizare
pentru benzile magnetice, servicii de comerţ
în legătură cu detectoare, servicii de comerţ
în legătură cu aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, servicii de comerţ
în legătură cu rame foto digitale, servicii de
comerţ în legătură cu semne digitale, servicii
de comerţ în legătură cu asistenţi personali
digitali (APD), servicii de comerţ în legătură cu
busole, servicii de comerţ în legătură cu unităţi
de disc pentru calculatoare, servicii de comerţ
în legătură cu discuri, magnetice, servicii de
comerţ în legătură cu aparate pentru măsurarea
distanţei, servicii de comerţ în legătură cu tonuri
de apel descărcabile pentru telefoanele mobile,
servicii de comerţ în legătură cu fişiere de muzică
descărcabile, servicii de comerţ în legătură cu
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
servicii de comerţ în legătură cu dvd playere,
servicii de comerţ în legătură cu ceasornice
cu nisip (clepsidre), servicii de comerţ în
legătură cu pixuri electronice (unităţi de afişare
vizuală), servicii de comerţ în legătură cu agende
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
traducătoare electronice de buzunar, servicii
de comerţ în legătură cu etichete electronice
pentru produse, servicii de comerţ în legătură
cu publicaţii electronice, descărcabile, servicii
de comerţ în legătură cu cititoare de cărţi
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
table electronice interactive, servicii de comerţ
în legătură cu facsimile, servicii de comerţ în
legătură cu cabluri cu fibră optică, servicii de
comerţ în legătură cu căști pentru comunicare
la distanță, servicii de comerţ în legătură cu
imprimante de bilete, servicii de comerţ în
legătură cu videoproiectoare, servicii de comerţ
în legătură cu portofele electronice descărcabile,
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servicii de comerţ în legătură cu sisteme de
poziţionare globală (GPS), servicii de comerţ
în legătură cu dicţionare electronice portabile,
servicii de comerţ în legătură cu kituri hands-
free (mâini libere) pentru telefoane, servicii de
comerţ în legătură cu căşti de radio, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de înaltă frecvenţă,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanţă,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanţă, servicii
de comerţ în legătură cu circuite integrate,
servicii de comerţ în legătură cu terminale
interactive cu ecran tactil, servicii de comerţ
în legătură cu dispozitive de intercomunicare,
servicii de comerţ în legătură cu interfeţe pentru
calculatoare, servicii de comerţ în legătură
cu manşe de comandă pentru calculatoare,
altele decât cele pentru jocurile video, servicii
de comerţ în legătură cu tonomate, muzicale,
servicii de comerţ în legătură cu automate
muzicale acţionate de fise (tonomate), servicii de
comerţ în legătură cu laptopuri, servicii de comerţ
în legătură cu indicatoare de pierdere electrică,
servicii de comerţ în legătură cu difuzoare,
servicii de comerţ în legătură cu lanterne
magice, servicii de comerţ în legătură cu casete
magnetice, servicii de comerţ în legătură cu
fire magnetice, servicii de comerţ în legătură cu
suporturi magnetice de date, servicii de comerţ în
legătură cu codificatoare magnetice, servicii de
comerţ în legătură cu magneţi, servicii de comerţ
în legătură cu lupe (optică), servicii de comerţ
în legătură cu instrumente matematice, servicii
de comerţ în legătură cu aparate de măsurat,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
de măsurat, electrice, servicii de comerţ în
legătură cu instrumente de măsurare, servicii
de comerţ în legătură cu megafoane, servicii de
comerţ în legătură cu carduri de memorie pentru
aparatele de jocuri video, servicii de comerţ
în legătură cu micrometre, servicii de comerţ
în legătură cu instrumente de măsură, servicii
de comerţ în legătură cu microfoane, servicii
de comerţ în legătură cu microprocesoare,
servicii de comerţ în legătură cu telefoane
mobile, servicii de comerţ în legătură cu
celulare, servicii de comerţ în legătură cu
telefoane celulare, servicii de comerţ în legătură
cu modemuri, servicii de comerţ în legătură
cu monitoare (componente hardware pentru
calculatoare), servicii de comerţ în legătură cu
monitoare (programe de calculator), servicii de
comerţ în legătură cu mouse (periferice pentru
calculatoare), servicii de comerţ în legătură cu
mouse pad-uri, servicii de comerţ în legătură
cu suporturi pentru mouse, servicii de comerţ în
legătură cu sisteme de navigaţie pentru vehicule

(calculatoare de bord), servicii de comerţ în
legătură cu calculator tip notebook, servicii de
comerţ în legătură cu obiective (lentile) (optică),
servicii de comerţ în legătură cu lanterne optice,
servicii de comerţ în legătură cu lămpi optice,
servicii de comerţ în legătură cu discuri optice,
servicii de comerţ în legătură cu fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), servicii de
comerţ în legătură cu plăci pentru baterii,
servicii de comerţ în legătură cu calculatoare
de buzunar, servicii de comerţ în legătură cu
playere media portabile, servicii de comerţ în
legătură cu aparat de măsurare cu precizie,
servicii de comerţ în legătură cu plăci de
circuite imprimate, servicii de comerţ în legătură
cu imprimante pentru utilizare împreună cu
calculatoarele, servicii de comerţ în legătură
cu procesoare (unităţi centrale de procesare),
servicii de comerţ în legătură cu unităţi centrale
de procesare (procesoare), servicii de comerţ
în legătură cu ecrane de proiecţie, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de proiecţie,
servicii de comerţ în legătură cu folii de protecţie
adaptate pentru ecranele de calculator, servicii
de comerţ în legătură cu folii de protecţie
adaptate pentru telefoanele inteligente, servicii
de comerţ în legătură cu pagere radio, servicii
de comerţ în legătură cu radiouri, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de emisie pentru
radiotelefonie, servicii de comerţ în legătură
cu dispozitive pentru control de la distanţă,
servicii de comerţ în legătură cu cartuşe de
cerneală, neumplute, pentru imprimante sau
fotocopiatoare, servicii de comerţ în legătură cu
dispozitive pentru proiecţia tastaturilor virtuale,
servicii de comerţ în legătură cu bureți pentru
căști, servicii de comerţ în legătură cu mănuși
dotate cu senzori, servicii de comerţ în legătură
cu diode organice electroluminescente (QLED),
servicii de comerţ în legătură cu diode emițătoare
de lumină cu puncte quantice (QLED), servicii de
comerţ în legătură cu computer game software,
downloadable, servicii de comerţ în legătură
cu suporturi adaptate pentru laptopuri, servicii
de comerţ în legătură cu rigle (instrumente de
măsurare), servicii de comerţ în legătură cu
aparate de navigaţie prin satelit, servicii de
comerţ în legătură cu scanere (echipamente
de procesare a datelor), servicii de comerţ
în legătură cu bastoane selfie (monopode),
servicii de comerţ în legătură cu lentile selfie,
servicii de comerţ în legătură cu declanşatoare
(fotografie), servicii de comerţ în legătură cu
huse pentru laptopuri, servicii de comerţ în
legătură cu proiectoare de diapozitive, servicii
de comerţ în legătură cu aparate cu proiecţie
prin transparenţă, servicii de comerţ în legătură
cu inele inteligente, servicii de comerţ în
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legătură cu ochelari inteligenţi, servicii de comerţ
în legătură cu telefoane inteligente, servicii
de comerţ în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de comerţ în legătură cu suporturi de
înregistrare audio, servicii de comerţ în legătură
cu benzi de înregistrare audio, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de transmitere
a sunetelor, servicii de comerţ în legătură cu
aparate de înregistrare a sunetelor, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de reproducere a
sunetelor, servicii de comerţ în legătură cu lanţuri
pentru ochelari, servicii de comerţ în legătură
cu şnururi pentru ochelari, servicii de comerţ
în legătură cu stative pentru aparatele foto,
servicii de comerţ în legătură cu transformatoare
amplificatoare, servicii de comerţ în legătură
cu casetofoane portabile, servicii de comerţ
în legătură cu subwoofere, servicii de comerţ
în legătură cu ochelari de soare, servicii de
comerţ în legătură cu calculatoare tip tabletă,
servicii de comerţ în legătură cu magnetofoane,
servicii de comerţ în legătură cu receptoare
de telefon, servicii de comerţ în legătură cu
aparate de telefon, servicii de comerţ în legătură
cu transmiţătoare pentru telefon, servicii de
comerţ în legătură cu fire de telefon, servicii
de comerţ în legătură cu teleimprimatoare,
servicii de comerţ în legătură cu telepromptere,
servicii de comerţ în legătură cu teleruptoare,
servicii de comerţ în legătură cu telescoape,
servicii de comerţ în legătură cu televizoare,
servicii de comerţ în legătură cu indicatoare de
temperatură, servicii de comerţ în legătură cu
termostate, servicii de comerţ în legătură cu
calculatoare client subţire (thin client), servicii
de comerţ în legătură cu ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), servicii de comerţ în
legătură cu cartuşe de toner, neumplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, servicii de comerţ
în legătură cu transmiţătoare (telecomunicaţii),
servicii de comerţ în legătură cu seturi de
transmisie (telecomunicaţii), servicii de comerţ
în legătură cu trepiede pentru aparatele de
fotografiat, servicii de comerţ în legătură cu
unităţi flash, servicii de comerţ în legătură cu
radiouri pentru vehicule, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de înregistrare video, servicii
de comerţ în legătură cu casete video, servicii
de comerţ în legătură cu casete cu jocuri video,
servicii de comerţ în legătură cu ecrane video,
servicii de comerţ în legătură cu telefoane video,
servicii de comerţ în legătură cu monitoare
video pentru bebeluşi, servicii de comerţ în
legătură cu căşti de realitate virtuală, servicii
de comerţ în legătură cu staţii radio portabile
(walkie-talkie), servicii de comerţ în legătură
cu calculatoare purtabile, servicii de comerţ în
legătură cu monitoare de afişare video purtabile,

servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informaţiei, audio-vizuale,
multimedia şi fotografice, servicii de comerţ
în legătură cu echipamente de comunicare,
servicii de comerţ în legătură cu echipament de
comunicaţie punct-la-punct, servicii de comerţ în
legătură cu suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, servicii de
comerţ în legătură cu tastaturi pentru telefoane
mobile, servicii de comerţ în legătură cu etuiuri
pentru telefoane mobile, servicii de comerţ
în legătură cu căşti pentru telefoane mobile,
servicii de comerţ în legătură cu difuzoare
pentru telefoane mobile, servicii de comerţ în
legătură cu suporturi pentru telefoane mobile,
servicii de comerţ în legătură cu baterii pentru
telefoane mobile, servicii de comerţ în legătură
cu carcase pentru telefoane mobile, servicii
de comerţ în legătură cu cutii adaptate pentru
telefoane mobile, servicii de comerţ în legătură
cu telefoane mobile folosite în vehicule, servicii
de comerţ în legătură cu suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, servicii de comerţ în
legătură cu cabluri usb pentru telefoane mobile,
servicii de comerţ în legătură cu baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, servicii de comerţ
în legătură cu difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, servicii de comerţ în legătură
cu huse din piele pentru telefoane mobile,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive şi
suporturi pentru stocare de date, servicii de
comerţ în legătură cu echipament şi accesorii
pentru procesarea datelor, servicii de comerţ
în legătură cu periferice adapate pentru a fi
folosite cu calculatoare şi dispozitive inteligente,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
audio-vizuale şi fotografice, servicii de comerţ
în legătură cu cabluri de semnal pentru IT/AV
şi telecomunicaţii, servicii de comerţ în legătură
cu aparate şi instrumente pentru acumularea şi
stocarea curentului electric, servicii de comerţ în
legătură cu dispozitive audio şi receptoare radio,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive de
afişare, receptoare de televiziune şi dispozitive
pentru film şi video, servicii de comerţ în
legătură cu aparate, instrumente şi cabluri pentru
electricitate, servicii de comerţ în legătură cu
folii de protecţie pentru tablete, servicii de
comerţ în legătură cu folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente, servicii de comerţ
în legătură cu folii de protecţie adapatate pentru
ecrane de calculatoare, servicii de comerţ în
legătură cu folii de protecţie cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, servicii de comerţ
în legătură cu huse pentru telefoane, servicii
de comerţ în legătură cu huse pentru tablete,
servicii de comerţ în legătură cu huse pentru
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pagere, servicii de comerţ în legătură cu huse de
videocamere.

───────
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Ludique

(531) Clasificare Viena:
27.05.25; 29.01.11

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 520C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului respectiv: sutiene,
corsete (lenjerie de corp), corsete, corsete
(lenjerie de corp), jartiere, burtiere, sutiene
autoadezive/bustiere autoadezive, jupe, furouri,
portjartiere, body-uri (lenjerie de corp), chiloţi,
lenjerie de corp/desuuri, chiloţi de dama/
chiloţi pantalonaşi, corsaje (lenjerie), pijamale,
sariuri, soronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
saluri, masti de somn, manuşi (îmbrăcăminte),
bentiţe (îmbrăcăminte), chimonouri, halate
de baie, capoate, saluri cu pene, gulere,
gulere detaşabile, mansoane/mansete, pălării,
articole de acoperit capul pentru purtare,
îmbrăcăminte, bandane, splipuri de baie/
pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plaja, berete, chiloţi
tip boxeri, camisole, îmbrăcăminte pentru
gimnastica, îmbrăcăminte din imitaţie de piele,
îmbrăcăminte din piele, gulere (îmbrăcăminte),
paltoane, combinezoane (îmbrăcăminte),
mansoane/mansete (îmbrăcăminte), gulere
detaşabile, rochii, capoate, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), trenduri (îmbrăcăminte),
jartiere, burtiere, manusi (îmbrăcăminte), pălării,
bentiţe (îmbrăcăminte), articole de acoperit
capul pentru purtare, jachete (îmbrăcăminte),

jersee (îmbrăcăminte), rochii tip pullover/
rochii tip salopetă, tricotaje (îmbrăcăminte),
egări/jambiere, articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte si pentru acoperirea capului:
sutiene, corsete (lenjerie de corp), corsete,
corsete (lenjerie de corp), jartiere, burtiere,
sutiene autoadezive/bustiere autoadezive, jupe,
furouri, portjartiere, body-uri (lenjerie de corp),
chiloţi, lenjerie de corp/desuuri, chiloţi de
dama/chiloti pantalonaşi, corsaje (lenjerie),
pijamale, sariuri, soronguri, panglici pentru
purtare, eşarfe, saluri, masti de somn,
manusi (îmbrăcăminte), bentiţe (îmbrăcăminte),
chimonouri, halate de baie, capoate, saluri
cu pene, gulere, gulere detaşabile, mansoane/
mansete, pălării, articole de acoperit capul
pentru purtare, îmbrăcăminte, bandane, splipuri
de baie/pantaloni scurţi de baie, costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plaja, berete,
chiloţi tip boxeri, camisole, îmbrăcăminte pentru
gimnastica, îmbrăcăminte din imitaţie de piele,
îmbrăcăminte din piele, gulere (îmbrăcăminte),
paltoane, combinezoane (îmbrăcăminte),
mansoane/mansete (îmbrăcăminte), gulere
detaşabile, rochii, capoate, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), trenduri (îmbrăcăminte),
jartiere, burtiere, manusi (îmbrăcăminte), pălării,
bentiţe (îmbrăcăminte), articole de acoperit
capul pentru purtare, jachete (îmbrăcăminte),
jersee (îmbrăcăminte), rochii tip pullover/
rochii tip salopeta, tricotaje (îmbrăcăminte),
egări/jambiere, egări, costume de gimnastică/
balet, costume de bal mascat, manuşi cu
un deget, îmbrăcăminte din latex, eşarfe
pentru cap, îmbrăcăminte de stradă, salopete/
combinezoane, jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, ponchouri, pijamale,
îmbrăcăminte de-a gata, sariuri, soronguri,
panglici pentru purtare, eşarfe, şaluri, cămăşi,
cămăşi cu mânecă scurtă, fuste, pantaloni
scurţi tip fusta, bonete, masti pentru somn,
furouri (lenjerie de corp), maiuri sport,
portjartiere, articole sport din jerseu, jachete
căptuşite (îmbrăcăminte), flanele/ pulovere/
hanorace, lenjerie de corp care absoarbe
transpiraţia/desuuri care absorb transpiraţia,
body-uri (lenjerie de corp), tricouri cu mâneca
scurtă, colanţi, pantaloni, turbane, chiloţi, lenjerie
de corp/desuuri, valuri (îmbracaminte), veste/
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, broboade.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (îmbrăcăminte,
încaltaminte, accesorii, bijuterii, echipamente
sportive şi pentru sport, ceasuri, şepci, genţi,
portofele, exceptând transportul lor), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
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convenabil aceste bunuri, aceste servicii fiind
furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, prin mijloace electronice (site-uri
web), administrarea programeor de fidelizare
a consumatorilor, procesare administrative a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a raspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri, producţia de clipuri
publicitare, publicitate prin postă, închiriere
spaţiu publicitar, publicitate, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afisaj,
consultanţă profesională în afaceri, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru client, oferirea
de informaţii comerciale şi consigliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii în scopuri
comerciale sau publicitate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind stategiile de comunicare în
publicitate, demonstraţii de produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă prin
postă, răspândirea materialelor de publicitate,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import export, servicii de aşezare în
pagina pentru scopuri publicitare, marketing,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de lobby commercial,
machetarea pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei piete comerciale
online pentu cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de moda în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor,
în scopuri comerciale sau de marketing,
închirierea de standuri de vânzare,
optimizarea pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, marketing cu public ţintă,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor publicitare,
actualizarea şi menţinerea datelor în baze

de date computerizate, indexarea web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de comerţ online cu amănuntul a bunurilor
(îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii, bijuterii,
echipamente sportive şi pentru sport, ceasuri,
şepci, genţi, portofele, cosmetic parfumuri,
jocuri, jucării, echipamente audio/ video/
foto, etc), servicii de comerţ cu amănuntul
pentru bunuri (îmbrăcăminte, încălţăminte,
accesorii, bijuterii, echipamente sportive şi
pentru sport, ceasuri, şepci, genţi, portofele,
cosmetic, parfumuri, jocuri, jucării, echipamente
audio/video/foto, etc), servicii de vânzare
cu ridicata pentru bunuri (îmbrăcăminte,
încălţăminte, accesorii, bijuterii, echipamente
sportive şi pentru sport, ceasuri, şepci, genţi,
portofele, cosmetice, parfumuri, jocuri, jucării,
echipamente audio/video/foto, etc), oferirea de
reduceri intreprinderilor participanete ale terţilor
prin utilizarea unui cârd de membru, publicarea
de texte publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, optimizarea traficului site-urilor web,
magazine online.

───────
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(210) M 2021 02373
(151) 23/03/2021
(732) WELL-CARDIO SRL, STR.

LĂCRĂMIOARELOR NR. 2, SAT
BREAZU, JUD. IAŞI, COMUNA
REDIU, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

AXA MEDICAL CENTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 02.09.15; 19.01.03; 24.13.02;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06

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

clase:
35. Servicii de publicitate şi marketing,
managementul şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane,
servicii de clinică medicală, servicii de analize
medicală, îngrijirea sănătăţii, servicii de centre
de sănătate, examinare medicală, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, servicii
de stomatologie, servicii stomatologice, servicii
de ortodonţie, stomatologie, stomatologie
estetică, consultații stomatologice, asistență
stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, anestezie dentară, servicii de
chirurgie, montare de pietre prețioase în
proteze dentare, servicii de albire a dinților,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii de curățare a dinților,

servicii de igienă dentară, servicii oferite de
clinici dentare, servicii de inseminare artificială,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii de
bănci de sânge, servicii de fertilizare in vitro,
implanturi de păr, servicii de îngrijire la domiciliu,
servicii de sănătate prin apă (spa), consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de tip
hospice, servicii spitaliceşti, servicii de bănci
de ţesuturi umane, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), masaj, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii
de cămine de bătrâni, îngrijire medicală,
servicii prestate de opticieni, îngrijire paliativă,
consiliere farmaceutică, servicii de fizioterapie/
terapie fizică, servicii de chirurgie plastică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, reabilitarea pacienţilor consumatori
de stupefiante, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, consiliere alimentară și
nutrițională.

───────

(210) M 2021 02374
(151) 23/03/2021
(732) SC TASTE OF ASIA SRL, STR.

BUCUREŞTI NR. 74, PARTER,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

RICEBOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.04.10; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08

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

clase:
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30. Orez.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu orez.
43. Servicii de servire alimente, servicii de
restaurant, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 02375
(151) 23/03/2021
(732) SIMBOLIFE SRL, STR. PETOFI

SANDOR NR. 7, AP.12, JUD. 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)

simbotour vacanţe de vis

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:Albastru închis,
albastru deschis, galben, alb

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

39. Organizarea de croaziere, transportul de
pasageri, transportul pe cale ferată, transportul
turiştilor, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, servicii de turism.

───────

(210) M 2021 02376
(151) 23/03/2021
(732) CALIOPIA GAVRIL-PARFENE,

STR. EROILOR NR. 5H, BL.
MADRID SC.1 ET. 1 AP. 107,
JUDETUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, 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)

Gineco Life DR. CALIOPIA
GAVRIL - PARFFENE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.01.18

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

clase:
10. Instrumentar pentru ginecologie,
instrumente medicale ginecologice pentru
examinarea organelor de reproducere feminine,
dilatatoare ginecologice, aparate pentru
regenerarea celulelor stem utilizate în scopuri
medicale, fotolii de uz medical, paturi special
concepute pentru scopuri medicale, truse pentru
instrumente utilizate de medici ginecologi, saltele
pentru naştere, clipsuri, chirurgicale, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
aparate utilizate în obstetrică.
44. Servicii ginecologice, examinare
ginecologică de frotiu papanicolau, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii de îngrijiri medicale, servicii
de examinări medicale, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, analize medicale



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/03/2021

pentru diagnosticul și tratamentul persoanelor,
închiriere de aparate de diagnosticare cu
ultrasunete, servicii medicale, și anume,
fertilizare în vitro, servicii obstetrice.

───────

(210) M 2021 02377
(151) 23/03/2021
(732) BOGDAN CIOROIANU, STR. A

NR. 68, JUDETUL CONSTANTA,
OVIDIU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
BLUE TECH

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

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

───────

(210) M 2021 02378
(151) 23/03/2021
(732) BOGDAN CIOROIANU, STR. A

NR. 68, JUDEŢUL CONSTANŢA,
OVIDIU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
BLUE SOUND

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

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

───────

(210) M 2021 02379
(151) 23/03/2021
(732) BOGDAN CIOROIANU, STR. A

NR. 68, JUDEŢUL CONSTANŢA,
OVIDIU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
BLUE POWER

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

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

───────

(210) M 2021 02380
(151) 23/03/2021
(732) BOGDAN CIOROIANU, STR. A

NR. 68, JUDEŢUL CONSTANŢA,
OVIDIU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
BLUE SHIELDS

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

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

───────

(210) M 2021 02381
(151) 23/03/2021
(732) ZENET MAG SRL, STR. AV.

ALEXANDRU COLFESCU NR.
103, JUDETUL TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

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

(540)
ZENET

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game diverse de calculatoare, produse
hardware sau software sau accesorii it si de
telefonice , 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 alemisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de întreținere pentru hardware de
calculator, întreținere și reparații de componente
de calculator, instalare și reparații de hardware
de calculator, întreținere și reparații de hardware
de calculator, instalare, întreținere și reparații de
componente hardware de calculator, servicii de
diagnostic de întreținere pentru imprimantele de
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calculator, reparare și întreținere de hardware
de calculator și de telecomunicații, instalare
de sisteme de calculator care conțin circuite
electronice cu semiconductoare, consultanță în
legătură cu instalare, întreținere și reparații de
hardware de calculator, reparații de hardware de
calculator., instalare de hardware (de calculator).

───────

(210) M 2021 02382
(151) 23/03/2021
(732) CACOPHONY LLC, 103 FOULK

RD, SUITE 202, WILMINGTON
DELAWARE, 19803, ALABAMA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

iris lilly

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.05.25

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

25. Articole de îmbrăcăminte și anume: sutiene
și brasiere, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, lenjerie de corp, chiloți de damă, furouri
(lenjerie de corp), body-uri (lenjerie de corp),
cămăși de noapte pentru femei, halate de casă,
caftane (mantale lungi de gală), chimonouri,
saronguri, pijamale, cămăși, costume de baie,
costume mulate (bodyuits), pantaloni, bretele
de susținere pentru ciorapi, ciorăpărie, șosete,
colanți, body-uri cu jartiere, bluze sport, tricouri,
costume de gimnastică/balet, combinezoane
(articole de îmbrăcăminte), camizole, cămăși de
noapte, papuci de casă.

───────

(210) M 2021 02383
(151) 23/03/2021
(732) BACANU CRISTIAN, ALEEA

POIANA MARE NR. 4, BL. B7,
SC. C, AP. 43, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CB hair - salon
hairstylist, haircolorist,

hairdresser just hair

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii prestate de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare.
44. Servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, sevicii de consultanță cu privire la
tratament de înfrumusețare, servicii de saloane
de înfrumusețare, coafură.

───────
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(210) M 2021 02384
(151) 23/03/2021
(732) SIRAR SOLUTIONS S.R.L., STR.

G-RAL MATEI VLADESCU NR. 1,
BL. 18, ET. 2, AP. 12, JUDETUL
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

SIRAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.11.03

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

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

9. Software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 02385
(151) 23/03/2021
(732) IPSEN CONSUMER

HEALTHCARE, 65, QUAI
GEORGES GORSE, BOULOGNE
BILLANCOURT, 92100, FRANȚA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011882,
ROMANIA

(540)
Smecta oprește și tratează

simptomatic diareea,
indiferent de cauză!

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

5. Produse/preparate farmaceutice, substanțe
si alimente dietetice adaptate pentru uz
medical, alimente pentru bebelusi, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente alimentare,
preparate bacteriene probiotice (probiotic
bacterial formulations) pentru uz medical,
plasturi.

───────

(210) M 2021 02386
(151) 23/03/2021
(732) AS COMPANY SA, IONIA STREET,

PO BOX 176, OREOKASTRO,
THESSALONIKI, 57013, GRECIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Obiecte Ascunse
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17

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

clase:
28. Jocuri, jucării, aparate pentru sporturi şi
jocuri diverse, jocuri de societate (board games),
cărţi de joc, articole pentru desfăşurarea
jocurilor, aparate de amuzament, jocuri pe tablă,
jocuri de societate.

───────

(210) M 2021 02387
(151) 23/03/2021
(732) IPSEN CONSUMER

HEALTHCARE, 65, QUAI
GEORGES GORSE, BOULOGNE
BILLANCOURT, 92100, FRANȚA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011882,
ROMANIA

(540)
Smecta oprește și
tratează diareea!

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

5. Preparate farmaceutice, substanțe si alimente
dietetice adaptate pentru uz medical, alimente
pentru bebelusi, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente alimentare, preparate bacteriene
probiotice (probiotic bacterial formulations)
pentru uz medical, plasturi.

───────

(210) M 2021 02388
(151) 23/03/2021
(732) KRISTAL REAL ESTATE SRL,

SOS.VRANCEI, KM.3, T.116,
P.2957, LOC. ODOBESTI, JUD.
VRANCEA, ODOBESTI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

THE GRAND KRISTAL
RESIDENCE CITY

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 03.03.01; 03.03.17; 03.03.24;
01.01.05; 05.07.02; 24.09.03; 24.01.05;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17

(591) Culori revendicate:mov, alb, auriu, lila
(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, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru artiști
din domeniul divertismentului, administrare
a afacerilor pentru cabinete veterinare,
administrare a afacerilor pentru complexuri cu
piscine de înot, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, administrare a afacerilor
pentru o companie aeriană, administrare a
afacerilor pentru parcări auto, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor pentru
restaurante, administrare a afacerilor pentru
spitale, administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, administrare a afacerilor pentru
teatre.
36. Servicii imobiliare, strângere de fonduri și
sponsorizare financiară, asigurări, colectarea
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de fonduri și sponsorizare, servicii de
evaluare, servicii de asigurare, servicii
de depunere în casete valorice, servicii
financiare, monetare și bancare, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
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, servicii de agenții de închiriere
locuințe pentru persoane din grupurile
vulnerabile, servicii de agenții imobiliare, servicii
de 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, 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), gestiunea proprietăților comerciale,
gestiunea terenurilor, managementul financiar
al proprietăților imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru operații de construcții,
închiriere de centre de afaceri, închiriere
de săli de expoziție, închirieri de locuințe
(apartamente), 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,
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 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.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
servicii de exterminări a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dezinsecție și deratizare, extracție de
resurse naturale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, acoperirea lucrărilor
de zidărie de cărămidă, acoperirea pasajelor,
amenajare de terenuri (construcții), amenajare
teritorială pentru construcții, amenajarea spațiilor
comerciale, amplasare de cabluri, amplasare de
oleoducte, amplasare de rețele de alimentare cu
electricitate, amplasarea conductelor, ancorarea
stâncilor, aplicare de căptușeli impermeabile,
aplicare de substraturi, aplicare de tencuială pe
suprafețele bazinelor de înot, aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri,
aplicarea de straturi de protecție de suprafață,
aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea de
tencuială pe pereții tunelurilor, aplicarea de
vopsea de protecție pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe lemn, aplicarea unui
strat protector pe suprafețele cavităților, armare
cu mortar pentru platforme de gaz, armare
cu mortar pentru platforme petroliere, așezarea
cărămizilor (zidărie), şlefuire cu piatră ponce
(bimzuire), clădiri și construcții subacvatice,
concasarea betonului, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,
construcția de boilere nucleare, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru baraje, construcția de
fundații pentru drumuri, construcția de fundații
pentru poduri, construcția de instalații de
stocare de petrol și gaze, construcția de
pereți despărțitori pentru interior, construcția de
platforme de exploatare, construcția de rețele
de transport subterane, construcția de structuri
pentru producerea petrolului brut, construcția de
structuri pentru transportul țițeiului, construcția
de turnuri de telecomunicații, construcția de țevi
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de exploatare, construcția standurilor de expoziții
și magazine, construcție de anexe de casă,
construcție de arene sportive, construcție de
autostrăzi, construcție de clădiri, construcție de
clădiri de apartamente, construcție de clădiri pe
bază de comandă, construcție de clădiri și de alte
structuri, construcție de complexuri cu piscine
de înot, construcție de conducte, construcție de
căi ferate, construcție de florării (sere) și de
sere, construcție de lucrări rurale, construcție
de magazine, construcție de panouri, construcție
de pardoseli, construcție de pereți cortină,
construcție de pereți despărțitori, construcție
de pereți diafragmă, construcție de piloni,
construcție de scări de lemn, construcție de sere,
construcție de sere (montare și închidere cu
geamuri), construcție de sisteme de fortificație,
construcție de sisteme de scurgere, construcție
de spații de cazare interioare, construcție
de standuri pentru expoziții, construcție de
șosele, construcție de uzine, construcție de
uzine de îmbogățire a uraniului, construcție de
verande, construcție de ziduri, construcție de
zone cu rezistență ridicată (pentru depozitare
materiale sau parcare), construcție și montare
de standuri de prezentare, de scene și de
cabine, construcții, construcții civile, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, construcții de
conducte pentru prospecțiune, construcții de
decoruri scenografice, construcții de diguri
sparge-val, construcții de drumuri pe bază
de comandă, construcții de fabrici pe bază
de comandă, construcții de grădină (montare
și închidere cu geamuri), construcții de
instalații comunitare de încălzire geotermală,
construcții de instalații de energie geotermală,
construcții de instalații de stocare subterană,
construcții de instalații de încălzire geotermală,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
construcții de mașini grele, construcții de
oleoducte, construcții de platforme pentru
prospecțiune, construcții de șosele, construcții
pe platforme maritime (offshore), construcții pe
uscat (onshore), construcții pentru infrastructura
aeronautică, construcții pentru infrastructură
feroviară, construcții rutiere, construcții și
reparații de clădiri, construcții, instalații și
reparații subacvatice, construire de fundații
pentru clădiri, construire de fundații pentru
structuri de construcții civile, construire de
grajduri, construire de instalații de alimentare cu
apă, construire de locuințe private, construire
de locuri de cazare pentru turism, construire
de panouri indicatoare, construire de parcări
supraetajate pentru mașini, construire de
uzine chimice, construire de vase navale,
construire de școli, construirea de aeroporturi,

construirea de centre comerciale, construirea de
clădiri destinate procesului educativ, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
construirea de clădiri multifamiliale, consultații
pentru construcții, curățarea rădăcinilor de
copaci, curățarea terenurilor pentru construcții,
decaparea drumului pavat (lucrări de construcţii),
decorare de clădiri (vopsire), demolare
de construcții civile, demolare de piloni,
demolare de poduri, dezmembrare de
acoperișuri, dezmembrare de clădiri industriale,
dezmembrare de echipamente industriale,
dezmembrare de nave, dezmembrare de utilaje
industriale, dinamitarea stâncilor, dinamitarea
terenurilor, dragare subacvatică, excavare de
tuneluri, excavarea rezervoarelor subterane,
foraje de puțuri de apă, forare de puțuri de apă
și sonde de petrol, forare de tuneluri, forarea
puțurilor, fundații pentru clădiri, furnizare de
informații în domeniul construcțiilor, furnizare de
informații referitoare la industria construcțiilor,
ghidarea pilonilor, ignifugare pe durata
construcției, impermeabilizarea construcțiilor,
impermeabilizarea subsolurilor, informații în
domeniul construcțiilor, informații în materie de
construcții, inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor
de construcție), instalare de conducte, pe uscat
(onshore), instalare de căptușeli pentru pereți
exteriori, instalare de elemente prefabricate
pentru construcții, instalare de panouri din
gips-carton, instalare de plafoane, instalare de
plăci de fibră, instalare de podele din lemn,
instalare de împrejmuiri, instalare și reparații de
antrepozite, instalarea acoperișurilor, instalarea
de sisteme de țevi, izolarea acoperișului, izolarea
ignifugă a clădirilor în timpul construcției, izolarea
pereților interiori și exteriori, a tavanelor și
a acoperișurilor, lucrări cu ghips, lucrări de
construcție, lucrări de construcții subterane
legate de canale de scurgere, lucrări de
construcții subterane legate de conductele
de alimentare cu gaz, lucrări de construcții
subterane legate de instalații sanitare, lucrări
de construcții subterane legate de magistrală
de alimentare cu apă, lucrări de construcții
subterane legate de magistrală de alimentare
cu gaz, lucrări de construcții subterane legate
de pozarea drenurilor, lucrări de construcții
subterane legate de țevile de alimentare
cu apă, lucrări de etanșeizare (construcții),
management de proiect pe șantier cu privire
la construcția de instalații de aeroport,
managementul proiectelor de construcție pe
șantier, managementul proiectelor pe șantier
privind construcția clădirilor, montare (instalare)
de șarpante pentru construcții, montare armătură
pentru plafoane, montare de clădiri și structuri
prefabricate, montare de materiale izolante în
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clădiri, pe acoperișuri și structuri, montare de
plăci pentru pardoseli, perforarea rocilor, placare
cu ardezie și plăci de ceramică, pomparea
betonului, montarea (pozare) de cabluri,
montarea (pozare) de țevi, montare și construcție
de conducte, montarea (pozarea) conductelor,
montarea (pozarea) țevilor, realizarea de
acoperiri rutiere, realizarea de construcții cu
caracter industrial, reparare de evacuatoare
de gunoi, reparații de caroserie, rezidire și
reconstruire a furnalelor, ridicare de construcții
structurale din oțel, sablare, săpare de puțuri,
servicii de aplicare de acoperiri protectoare pe
suprafețele exterioare ale clădirilor, servicii de
binefacere în materie de construcții, servicii
de canalizare, servicii de cimentare, servicii
de cofrare, servicii de colmatare și călăfătuire
interioare, servicii de consiliere cu privire la
construcția de clădiri și de alte structuri, servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
servicii de construcții referitoare la clădiri de
uz industrial, servicii de construcții referitoare
la clădiri pentru locuințe, servicii de construcții
subacvatice de inginerie civilă, servicii de
consultanță privind construcția de clădiri, servicii
de contractare pentru realizarea de pavaje,
servicii de contractare privind lucrările cu
ghips, servicii de cuplare de cabluri submarine,
servicii de demolare, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii de
inginerie civilă subterană, servicii de instalare
de acoperișuri, servicii de instalare de țevi,
servicii de instalații electrice, servicii de izolare,
servicii de izolare împotriva umidității, servicii
de înfingere a piloților, servicii de tâmplărie,
servicii de zugrăvire și decorare, servicii pentru
stabilizarea fundului mării prin compactare prin
vibrare, servicii pentru stabilizarea fundului
mării prin injectare cu ciment, servicii pentru
stabilizarea fundului mării prin injectare cu
pastă de ciment, servicii pentru stabilizarea
fundului mării prin introducerea de bare
de consolidare, stabilizarea solului, șlefuirea
betonului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, sudură de structuri din oțel
pentru construcții, supervizare (conducere) de
lucrări de construcții, supervizarea construcțiilor
pe șantier, supraveghere a lucrărilor
de construcții, supravegherea construcțiilor
submarine, supravegherea construcțiilor incluse
în proiecte de inginerie civilă, transport cu
troliul de clădiri și construcții, turnarea betonului,
vopsire de clădiri, vopsire prin pulverizare,
vopsire și decorare de clădiri, vopsire și lăcuire,
vopsire, pentru suprafețe interioare și exterioare,
zugrăvirea caselor.

───────

(210) M 2021 02389
(151) 23/03/2021
(732) CALIBRA M & D IMPEX SRL, SAT

BRETEA STREIULUI, NR. 56B,
JUD. HUNEDOARA, COMUNA
BRETEA ROMANA, HUNEDOARA,
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)
FRIGANE

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

29. Carne si produse din carne, respectiv: carne
de vita, vanat, miel, pasare, porc, peste, fructe
de mare, carne proaspata, afumata, tocata,
preparata, conservata, congelata, procesata,
organe, mezeluri, umplutură de carne pentru
plăcinte, extracte din carne, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), alimente
refrigerate, carne congelata, fructe congelate,
legume congelate, cartofi pai congelați, fructe de
mare congelate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, mâncăruri gătite și congelate constând
în principal din legume, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, mâncare
gătită constând în principal din pastă de soia
și tofu, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, salate
preparate, salate cu carne, legume gata-tăiate
pentru salate, salate de fructe, salate de legume,
gustari pe baza de fructe, fructe si legume
conservate, congelate, uscate si gatite, semințe
comestibile, tahini (pastă de semințe de susan),
pastă de năut, supe și baze de supă, extracte din
carne, salate aperitiv, sosuri de brânză, sosuri
pentru gustări, pateuri pe bază de carne, feluri
de mâncare preparate din carne, pârjoale din
carne, înlocuitori de carne, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de carne.
35. Regruparea in avantajul tertilor a
produselor din carne, patiserie, brutarie,
cofetarie (exceptând transportul lor), permitand
consumatorilor sa le vada si sa le cumpere
comod, conducerea si administrarea afacerilor,
lucrari de birou, furnizarea de informatii
si consiliere comerciala pentru consumatori
(consiliere consumatori), organizarea de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/03/2021

expozitii si targuri in scopuri comercial, publicitar
si de promovare, servicii de comanda online in
domeniul restaurantelor care ofera mancare la
pachet si livrare la domiciuliu.
43. Servicii contractuale de alimentație, servicii
de mâncare la pachet, servicii de catering,
servicii de restaurant si terasa.

───────

(210) M 2021 02390
(151) 23/03/2021
(732) BUFFET DRESSING SRL, STR.

CUZA VODA, NR. 2, PARTER,
JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
100010, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
En Privé

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

24. Produse textile și înlocuitori ale acestora,
așternuturi de pat (lenjerie), fețe de pernă, fețe
de pernă (fețe de pernă tip plic).
25. Pijamale, îmbrăcăminte de noapte,
îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte pentru
dormit, compleuri de dormit, măști pentru dormit,
papuci de casă, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte pentru
sport.

───────

(210) M 2021 02391
(151) 23/03/2021
(732) SC GRANDE GLORIA

PRODUCTION SA, STR. TULUC
NR. 1, HALA 68, BIROUL 2,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

HEMOGENIUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Şerveţele umede impregnate cu preparate de
curăţare, săpun lichid, gel de duş, cremă de
duş, cremă intimă de uz cosmetic, loţiune intimă
nemedicinală, cremă intimă cu spumare.
5. Şerveţele umede impregnate cu loţiuni
farmaceutice, săpun lichid de uz medicinal,
cremă intimă de uz medicinal, loţiune intimă
de uz medicinal, cremă intimă cu spumare,
supozitoare.
16. Hârtie igienică umedă.

───────

(210) M 2021 02392
(151) 23/03/2021
(732) SC GRANDE GLORIA

PRODUCTION SA, STR. TULUC
NR. 1, HALA 68, BIROUL 2,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

HEMOGENIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Şerveţele umede impregnate cu preparate de
curăţare, săpun lichid, gel de duş, cremă de
duş, cremă intimă de uz cosmetic, loţiune intimă
nemedicinală, cremă intimă cu spumare.
5. Şerveţele umede impregnate cu loţiuni
farmaceutice, săpun lichid de uz medicinal,
cremă intimă de uz medicinal, loţiune intimă
de uz medicinal, cremă intimă cu spumare,
supozitoare.
16. Hârtie igienică umedă.

───────
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(210) M 2021 02393
(151) 23/03/2021
(732) SC GRANDE GLORIA

PRODUCTION SA, STR. TULUC
NR. 1, HALA 68, BIROUL 2,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

HEMOGENIUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Şerveţele umede impregnate cu preparate de
curăţare, săpun lichid, gel de duş, cremă de
duş, cremă intimă de uz cosmetic, loţiune intimă
nemedicinală, cremă intimă cu spumare.
5. Şerveţele umede impregnate cu loţiuni
farmaceutice, săpun lichid de uz medicinal,
cremă intimă de uz medicinal, loţiune intimă
de uz medicinal, cremă intimă cu spumare,
supozitoare.
16. Hârtie igienică umedă.

───────

(210) M 2021 02395
(151) 23/03/2021
(732) MARIA-CRISRINA MATEI, STR.

ZORILOR, BL.4 SC. A ET. 3 AP.
7, JUDEŢ BRAŞOV, ZARNESTI,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CRIMMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 02396
(151) 23/03/2021
(732) SC FREE MEDIA SRL, PIATA

SFATULUI NR. 8, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, 500031, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Cupt'or

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2021 02397
(151) 23/03/2021
(732) ASOCIATIA JUNIOR

ACHIEVEMENT OF ROMANIA,
STRADA LISABONA, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010787,
ROMANIA

(540)

ATELIERUL DE PRACTICĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
26.03.03

(591) Culori revendicate:gri (HEX #58595B),
portocaliu (HEX #F37021), verde închis
(HEX #008651), verde deschis (HEX
#8DC63F)

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

35. Publicitate.
41. Educație, instruire, activitați sportive și
culturale.

───────
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(210) M 2021 02398
(151) 23/03/2021
(732) ZEN DIAMONDS SRL, STR. SIBIU,

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API SRL, STR.
11 IUNIE NR. 51,, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROU 5,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ZEN DIAMONDS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

14. Bijuterii, articole de bijuterie, casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri
de chei și brelocuri pentru acestea, instrumente
pentru măsurarea timpului, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
produse de bijuterie, instrumente cronologice.
35. Servicii de agenţii de import și export, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terților a bijuteriilor, articolelor de bijuterie,
casetelor pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
inelelor și lanțurilor de chei și brelocurilor pentru
acestea, instrumentelor pentru măsurarea
timpului, pietrelor prețioase, perlelor și metalelor
prețioase și imitațiilor ale acestora, produselor de

bijuterie, instrumentelor cronologice (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 02399
(151) 23/03/2021
(732) S.C. GOURMET PIZZA ITALY SRL,

STRADA STEFAN CEL MARE,
NR.13, JUDEŢ BACĂU, BACĂU,
600358, BACĂU, ROMANIA

(540)

RISTORANTE Gran Gourmet

(531) Clasificare Viena:
05.07.19; 25.01.09; 25.01.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu (RAL 1036),
alb

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

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

───────

NR. 37, CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2021 02400
(151) 23/03/2021
(732) ALEXANDROS ZEON CONCEPT

S.R.L., STR. GRIGORE C. MOISIL
NR. 5, BL. 7BIS, SC. D, PARTER,
AP. 200, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Hot CORN

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15;
26.11.06

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, roşu, negru

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

29. Boabe de porumb vrac, fierte.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul al reţelelor
proprii formate din boabe de porumb fierte la care
se adaugă diferite ingrediente servite clientului
în diverse recipiente personalizate, în cadru
organizat, situat în diferite locaţii comerciale.
43. Servicii de furnizare de alimente.

───────

(210) M 2021 02401
(151) 23/03/2021
(732) YOUMMOCK HAMMOCKS SRL,

B-DUL UNIRII, NR. 53, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430232, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ummoc

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.17

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

22. Copertine (marchize), prelate, corturi și
acoperitoare din materiale textil sau sintetic,
neadaptate, hamacuri.

───────

(210) M 2021 02402
(151) 23/03/2021
(732) SENERA PHARMA MEDICAL SA,

STR. MAGNOLIEI, NR.52, JUDEŢ
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API SRL, STR.
11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROU 5,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SENERA PHARMA
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(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
3. Creme de masaj, nemedicinale, creme
pentru albirea dinților, creme parfumate, creme
aromoterapeutice, loțiuni și creme de corp
parfumate, creme pentru spălare, creme fluide
(cosmetice), creme bb de înfrumusețare, creme
și loțiuni cosmetice, creme cosmetice pentru fata
si corp, creme pentru recuperare de uz cosmetic,
produse cosmetice sub formă de creme, creme
de protecție solară pentru bebeluși, creme
cosmetice, creme pentru bronzarea pielii, creme
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice
pentru duș, creme de baie (nemedicinale),
creme exfoliante, creme anticelulitice, creme
nemedicinale, creme hidratante, creme antirid,
creme nutritive (nemedicinale), creme pentru
corp, creme pentru față, creme după plajă,
creme de protecție, creme de zi, creme
împotriva îmbătrânirii, creme nemedicinale
pentru picioare, creme de noapte (cosmetice),
creme pentru ochi (nemedicinale), creme de
piele nemedicinale, creme cosmetice de mâini,
creme tonifiante (produse cosmetice), creme
pentru față (produse cosmetice), creme pentru
corp (produse cosmetice), creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme de față și de corp, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
creme de păr, creme depilatoare, creme după
ras, creme de ras, creme pentru epilare,
săpunuri și geluri, produse cosmetice sub formă
de geluri, geluri de baie, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri pentru fata, geluri
pentru ochi, geluri pentru bronzare, geluri de
curățare, creme, loțiuni și geluri hidratante.
5. Creme farmaceutice, creme antibiotice,
creme medicinale, creme medicale terapeutice,
creme de picioare (medicinale), creme pentru
picioare (medicamentoase), creme pentru
ameliorarea durerii, creme medicinale pentru
piele, creme de corp (medicinale), creme
pentru ten (medicinale), creme de noapte
(medicinale), creme de uz dermatologic,
creme pentru acnee (preparate farmaceutice),
creme medicinale pentru protecția pielii, creme
hidratante de uz farmaceutic, creme pentru
mâini de uz medical, creme (medicinale)
pentru bebeluși și copii, creme din plante
de uz medical, creme medicamentoase cu
antibiotice, pentru mai multe scopuri, geluri
medicamentoase destinate igienei bucale,
aplicate prin periere, geluri lubrifiante de uz
personal, geluri de masaj de uz medical,
geluri de uz dermatologic, geluri dezinfectante

antibacteriene cu alcool, geluri de corp de uz
farmaceutic, geluri topice de uz medical și
terapeutice, geluri antibacteriene, medicamente,
medicamente antialergice, medicamente
homeopate, sulfamide (medicamente),
medicamente seroterapeutice, medicamente
anticonvulsive, medicamente anticancer,
medicamente hipoglicemice, medicamente
antiinflamatoare nesteroidiene, medicamente
pentru tuse, medicamente împotriva migrenelor,
medicamente contra alergiilor, medicamente
în stare brută, medicamente pe bază de
plante, medicamente autonome de uz medical,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive de vizualizare din fibră optică
pentru scopuri medicale, dispozitive medicale
de tăiere, dispozitive medicale pentru plasarea
și securizarea cateterelor, dispozitive medicale
pentru închiderea rănilor, dispozitive medicale,
și anume implanturi intravasculare alcătuite
din materiale artificiale, dispozitive medicale
pentru repararea herniei de disc, sub
formă de implanturi spinale din substanțe
artificiale, dispozitive medicale pentru susținerea
corpului., dispozitive medicale de abraziune
pentru piele, dispozitive de telemetrie pentru
aplicații medicale, dispozitive medicale utilizate
pentru îngrijirea stomelor, dispozitive medicale
pentru terapia prin moxibustie, dispozitive
medicale de unică folosință pentru tratarea
constipației, dispozitive medicale pentru scopuri
de dozimetrie în domeniul radioterapiei,
dispozitive medicale de încălzire pentru
controlarea temperaturii rănilor corporale,
dispozitive medicale de răcire pentru controlarea
temperaturii rănilor corporale, dispozitive
medicale de încălzire cu aplicatoare în
contact cu corpul, dispozitive medicale
de răcire cu aplicatoare în contact cu
corpul, dispozitive medicale de încălzire cu
aplicatoare în contact cu corpul pentru
controlarea temperaturii rănilor corporale,
dispozitive medicale de răcire cu aplicatoare
în contact cu corpul pentru controlarea
temperaturii rănilor corporale, dispozitive pentru
monitorizarea respirației (medicale), dispozitive
pentru măsurarea pulsului (aparate medicale),
dispozitive electronice pentru monitorizarea
dioxidului de carbon utilizate pentru scopuri
medicale.
35. Servicii de agenţii de import și export, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
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servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terților a cremelor de masaj, nemedicinale,
cremelor pentru albirea dinților, cremelor
parfumate, cremelor aromoterapeutice, loțiunilor
și cremelor de corp parfumate, cremelor
pentru spălare, cremelor fluide (cosmetice),
cremelor bb de înfrumusețare, cremelor și
loțiunilor cosmetice, cremelor cosmetice pentru
fata si corp, cremelor pentru recuperare
de uz cosmetic, produselor cosmetice sub
formă de creme, cremelor de protecție solară
pentru bebeluși, cremelor cosmetice, cremelor
pentru bronzarea pielii, cremelor autobronzante
(cosmetice), cremelor cosmetice pentru duș,
cremelor de baie (nemedicinale), cremelor
parfumate, cremelor exfoliante, cremelor
anticelulitice, cremelor nemedicinale, cremelor
aromoterapeutice, cremelor hidratante, cremelor
antirid, cremelor nutritive (nemedicinale),
cremelor pentru corp, cremelor pentru față,
cremelor după plajă, cremelor de protecție,
cremelor de zi, cremelor împotriva îmbătrânirii,
cremelor nemedicinale pentru picioare, cremelor
de noapte (cosmetice), cremelor pentru ochi
(nemedicinale), cremelor de piele nemedicinale,
cremelor cosmetice de mâini, cremelor tonifiante
(produse cosmetice), cremelor pentru față
(produse cosmetice), cremelor pentru corp
(produse cosmetice), cremelor, loțiunilor și
gelurilor hidratante, cremelor de față și
de corp, cremelor dermatologice (altele
decât cele medicinale), cremelor de păr,
cremelor depilatoare, cremelor după ras,
cremelor de ras, cremelor pentru epilare,
săpunurilor și gelurilor, produselor cosmetice
sub formă de geluri, gelurilor de baie, gelurilor
hidratante (produse cosmetice), gelurilor pentru
fata, gelurilor pentru ochi, gelurilor pentru
bronzare, gelurilor de curățare, cremelor,
loțiunilor și gelurilor hidratante, cremelor
farmaceutice, cremelor antibiotice, cremelor
medicinale, cremelor medicale terapeutice,
cremelor de picioare (medicinale), cremelor
pentru picioare (medicamentoase), cremelor
pentru ameliorarea durerii, cremelor medicinale
pentru piele, cremelor de corp (medicinale),
cremelor pentru ten (medicinale), cremelor
de noapte (medicinale), cremelor de uz
dermatologic, cremelor pentru acnee (preparate
farmaceutice), cremelor medicinale pentru
protecția pielii, cremelor hidratante de uz
farmaceutic, cremelor pentru mâini de uz
medical, cremelor (medicinale) pentru bebeluși
și copii, cremelor din plante de uz medical,

cremelor medicamentoase cu antibiotice, pentru
mai multe scopuri, gelurilor medicamentoase
destinate igienei bucale, aplicate prin periere,
geluri lubrifiante de uz personal, gelurilor de
masaj de uz medical, geluri de uz dermatologic,
gelurilor dezinfectante antibacteriene cu alcool,
gelurilor de corp de uz farmaceutic,
gelurilor topice de uz medical și terapeutice,
gelurilor antibacteriene, medicamentelor,
medicamentelor antialergice, medicamentelor
homeopate, sulfamidelor (medicamente),
medicamentelor seroterapeutice,
medicamentelor anticonvulsive, medicamentelor
anticancer, medicamentelor hipoglicemice,
medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene,
medicamentelor pentru tuse, medicamentelor
împotriva migrenelor, medicamentelor contra
alergiilor, medicamentelor în stare brută,
medicamentelor pe bază de plante,
medicamentelor autonome de uz medical,
suplimentelor alimentare, suplimentelor
alimentare si preparatelor dietetice, preparatelor
pe bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, aparatelor si instrumentelor
medicale si veterinare, dispozitivelor pentru
mobilitate,
dispozitivelor medicale de abraziune pentru
piele, dispozitivelor de telemetrie pentru
aplicații medicale, dispozitivelor medicale
utilizate pentru îngrijirea stomelor, dispozitivelor
medicale pentru terapia prin moxibustie,
dispozitivelor medicale de unică folosință
pentru tratarea constipației, dispozitivelor
medicale pentru scopuri de dozimetrie în
domeniul radioterapiei, dispozitivelor medicale
de încălzire pentru controlarea temperaturii
rănilor corporale, dispozitivelor medicale de
răcire pentru controlarea temperaturii rănilor
corporale, dispozitivelor medicale de încălzire cu
aplicatoare în contact cu corpul, dispozitivelor
medicale de încălzire cu aplicatoare în contact
cu corpul pentru controlarea temperaturii
rănilor corporale, dispozitivelor medicale de
răcire cu aplicatoare în contact cu corpul
pentru controlarea temperaturii rănilor corporale,
dispozitivelor pentru monitorizarea respirației
(medicale), dispozitivelor pentru măsurarea
pulsului (aparate medicale), dispozitivelor
electronice pentru monitorizarea dioxidului de
carbon utilizate pentru scopuri medicale,
dispozitivelor de vizualizare din fibră optică
pentru scopuri medicale, dispozitivelor medicale
de tăiere, dispozitivelor medicale pentru
plasarea și securizarea cateterelor, dispozitivelor
medicale pentru închiderea rănilor, dispozitivelor
medicale, și anume implanturilor intravasculare
alcătuite din materiale artificiale, dispozitivelor
medicale pentru repararea herniei de disc,
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sub formă de implanturi spinale din substanțe
artificiale, dispozitivelor medicale pentru
susținerea corpului (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de distribuție, distribuție (transport) de mărfuri pe
șosea, distribuție (transport) de mărfuri pe apă,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul.
41. Organizarea de cursuri pentru îngrijirea
corporală (instruire).
44. Servicii medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale și de sănătate,
servicii cosmetice de îngrijire corporală.

───────

(210) M 2021 02403
(151) 23/03/2021
(732) ANDREI BUDĂU, STR.

ORIZONTULUI NR. 6, SC. B, AP.
33, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)
AGENTIA DE FILM

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

35. Regie de film pentru filme publicitare,
producție de materiale publicitare, realizare
de materiale publicitare, pregătire de campanii
publicitare, producție de clipuri publicitare,
servicii publicitare și de promovare, realizare
de anunțuri publicitare pentru terți, redactare
de scenarii pentru scopuri publicitare realizare
de înregistrări video în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, servicii publicitare cu privire
la crearea identității corporative și de brand,
redistribuire de personal, plasare de personal,

furnizare de personal temporar pentru asistență
administrativă.
41. Proiectarea filmelor, editare de film,
producția filmelor cinematografice, producții
de film, altele decât filmele publicitare,
proiecție de filme video, regizare de filme,
alta decât de filme publicitare, montaj de
filme cinematografice, producție de filme
cinematografice, producție de filme pentru
televiziune, servicii de producție de filme, servicii
pentru producția de filme cinematografice,
producție de efecte speciale pentru filme,
producție de filme cinematografice de animație,
servicii educative în arta cinematografiei,
producție de clipuri grafice cinematografice,
servicii în producția de filme de animație,
servicii de studio pentru înregistrarea filmelor
cinematografice, servicii în producția de filme
cinematografice și telefilme, servicii de editare
audio și video, închiriere de echipamente video,
închirierea de echipamente audio, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, închiriere de proiectoare de film,
închiriere de aparate de filme cinematografice,
închiriere de camere cinematografice de filmat,
închiriere de aparate pentru proiectare de filme
cinematografice, punere la dispoziție de instalații
de cinematografe și de teatre, educație, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 02404
(151) 23/03/2021
(732) ELENA-CRISTINA HUIDEȘ, STR.

CERCELUS NR. 33, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

FITNESS Chef HEALTHY
FOOD DELIVERY

(531) Clasificare Viena:
11.01.02; 11.01.10; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de consultanță în domeniul
cateringului, servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2021 02405
(151) 23/03/2021
(732) DIANA NICOLETA RABA,

STRADA SIMFONIEI NR. 40,
JUDEȚUL TIMIȘ, DUMBRAVIȚA,
307160, TIMIȘ, ROMANIA
MARIANA-ATENA POIANA,
CALEA ȘAGULUI NR. 85,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
300516, TIMIȘ, ROMANIA
ISIDORA RADULOV, STR. BABA
DOCHIA NR. D2, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, 300118, TIMIȘ,
ROMANIA
CORINA-DANA MISCA, STRADA
MUREȘ NR. 32, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, 300503, TIMIȘ,
ROMANIA
DESPINA-MARIA BORDEAN,
STRADA MUREȘ NR. 2, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, 300422, TIMIȘ,
ROMANIA
DELIA-GABRIELA DUMBRAVĂ,
INTRAREA ROMA NR. 1, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, 300560, TIMIȘ,
ROMANIA
CAMELIA MOLDOVAN, STRADA
PLOPILOR NR. 33, JUDEȚUL
TIMIȘ, RECAS, 307340, TIMIȘ,
ROMANIA
VIORICA-MIRELA POPA, STRADA
ATENA NR. 3, JUDEȚUL TIMIȘ,
DUMBRAVIȚA, TIMIȘ, ROMANIA
LUMINITA PIRVULESCU, STRADA
SORIN TITEL NR. 13/15, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, 300229, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

TENTAȚII CULINARE MARINE
BY AKADEMIKA FOODS

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 26.13.01

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

29. Carne, pește, păsări și vânat.
───────

(210) M 2021 02406
(151) 23/03/2021
(732) ANCA IRINA VLAD, STR.

CORBENI NR. 20, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ET. 1, BIROU 1.02, CAM. 2,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050726,
ROMANIA

(540)
Antrenor de Personalitate

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

41. Organizarea de cursuri de limbi străine,
organizare de cursuri de limbi străine,
organizarea de cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, furnizare de școli și cursuri de
limbi străine, furnizare de cursuri de pregătire în
domeniul limbilor străine.

───────
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(210) M 2021 02407
(151) 23/03/2021
(732) MECHANISM CONSUMER MEDIA

SRL, STR. PARAUL RECE NR.
2B, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

MECHANISM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, magneti, materiale înregistrate,
conținut media, baze de date computerizate,
fișiere multimedia descărcabile, benzi audio
preînregistrate, benzi video preînregistrate,
benzi desenate descărcabile, carduri de
memorie USB, cărți electronice, cărți audio,
casete preînregistrate, discuri compacte video
preînregistrate, clipuri video preînregistrate,
CD-I-uri pre-înregistrate (compact discuri
interactive), filme descărcabile, documente
informatice în format electronic, dvd-uri
preinregistrate, fișiere cu imagini descărcabile,
fișiere digitale (podcast), fotografii digitale
descărcabile, înregistrări video, înregistrări
multimedia, imagini holografice, grafică digitală
(software descărcabil), medii descărcabile,
materiale descărcabile pentru cursuri didactice,
publicații electronice interactive, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
publicații electronice descărcabile, publicații
electronice care conțin jocuri, podcast-uri
descărcabile, publicații săptămânale ce pot
fi descărcate în format electronic de pe

internet, transmisii video, suporturi media
educative descărcabile, reviste electronice,
aparate electronice de navigație, busole,
compasuri de navigație, dispozitive de navigație
GPS, dispozitive portabile de urmărire a
activității, instrumente de navigație, aparate
de semnalizare, alarme și echipamente de
avertizare, aparate de control al securității,
echipament și îmbrăcăminte reflectorizante
pentru prevenirea accidentelor, extinctoare,
echipamente de protecție și siguranță,
sisteme de supraveghere video, sisteme de
asistență șofer pentru autovehicule, sisteme
de recunoaștere a indicatoarelor rutiere,
sisteme electronice de bord pentru frânare
automată, sisteme electronice de bord pentru
asistență la menținerea sau schimbarea
benzii în timpul condusului, apărătoare pentru
față împotriva accidentelor sau leziunilor,
apărători pentru gambă pentru prevenirea
accidentelor (altele decât articolele sportive
sau piesele de îmbrăcăminte sport), articole
de îmbrăcăminte de piele pentru protecție
împotriva accidentelor sau a vătămărilor, cagule
ignifuge, articole de protecție pentru cap, articole
de siguranță pentru cap, combinezoane cu
aerisire, caschete antișoc, cizme de protecție
împotriva accidentelor, discuri reflectorizante
pentru îmbrăcăminte, îmbrăcăminte de protecție
pentru prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte de
protecție împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, încălțăminte de protecție împotriva
accidentelor și a rănilor, încălțăminte de
protecție, îmbrăcăminte reflectorizantă pentru
prevenirea accidentelor, mănuși de protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor, măști
de protecție, protecția ochilor, protecția capului,
viziere de protecție, căști de protecție,
căști de protecție pentru motocicliști, căști
de protecție pentru șoferii, ochelari pentru
motocicliști, sisteme de navigație multimedia
pentru vehicule, aparate și instrumente radio,
echipamente de comunicare, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, antene folosite, de asemenea,
ca și aparate de comunicație, aparate de
comunicații, aparate de comunicatii portabile,
căști fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, tablete, software, aplicații software
descărcabile, echipament de comunicație punct-
la-punct, periferice adaptate pentru a fi folosite
la calculatoare, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, căști pentru motocicliști, articole de
îmbrăcăminte pentru motocicliști de protecție
împotriva accidentelor sau rănirilor, ochelari,
ochelari antiorbire, benzi reflectorizante pentru
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purtat, articole reflectorizante pentru purtat,
pentru prevenirea accidentelor, ochelari de soare
16. Obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
albume foto și albume pentru colecționari,
calendare, cartonașe de colecție, cursuri tipărite,
ustensile de corectare și ștergere, afișe, postere
din hârtie, reviste cu postere, postere montate,
autocolante pentru bara de protecție a mașinilor,
etichete autocolante, reviste profesionale,
reviste (publicații periodice), sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, materiale pentru filtrare
din hârtie, hârtie și carton, materiale imprimate,
reproduceri grafice.
35. Publicitate în reviste, furnizarea de spațiu
publicitar în publicații periodice, ziare și reviste,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste, ziare
sau benzi desenate, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, publicitate online,
publicitate și marketing, furnizare și închiriere de
spațiu publicitar pe internet, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate, servicii
de intermediere comercială, vânzare prin licitație
publică, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse de imprimerie, afișe, ghiduri, ziare,
carti, reviste, manuale, pungi din hartie si
carton, cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitari imprimate, publicatii periodice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,

magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vehicule și mijloace de transport, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu umbrele și parasolare, bagaje,
pungi, portofele, genți, articole de șelărie, piele
și imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu echipamente de
protecție și căști pentru motocicliști, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu accesorii și piese pentru motociclete,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu costume pentru motociclism,
încălțăminte pentru motociclism, mănuși pentru
motocicliști și îmbrăcăminte din piele pentru
motociclișt, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu faruri si dipozitive de
iluminat pentru motociclete, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu genți
pentru motociclete.
41. Publicare de reviste, altele decât cele
publicitare, publicare de reviste electronice,
publicare de cărți și reviste, altele decât cele
publicitare, publicare multimedia a revistelor,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, editare de cărți și recenzii, editare
de publicații, furnizare de publicații on-line,
furnizare de publicații electronice, publicare
de buletine informative, publicare de broșuri,
furnizarea de buletine informative on-line în
domeniul divertismentului sportiv, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de cărți educative, publicare de documente,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
publicare de manuale, publicare de jurnale,
publicare de fișe informative, publicare de
ghiduri pentru învățământ și instruire, publicare
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de ghiduri, hărți de călătorie, registre cu
orașe și liste online, pentru uzul călătorilor,
nedescărcabile, publicare de materiale și
publicații tipărite, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare multimedia,
servicii jurnalistice, servicii de scriere pentru
bloguri, activități de divertisment, sportive
și culturale, ateliere recreative, cluburi de
fani, organizare de evenimente automobilistice,
organizare de curse automobilistice, antrenări
pentru competiții automobilistice, organizare
de raliuri automobilistice, divertisment de tipul
curselor automobilistice, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente
de curse, organizare de ateliere de lucru
profesionale cu privire la repararea motoarelor
automobilistice, organizare de ateliere de lucru
profesionale cu privire la întreținerea motoarelor
automobilistice, organizarea de curse cu
motociclete, organizare de ateliere de lucru
profesionale cu privire la întreținerea motoarelor,
organizare de ateliere de lucru profesionale cu
privire la repararea motoarelor, organizare și
coordonare de evenimente sportive, realizare,
coordonare și organizare de seminarii,
organizare și coordonare de competiții sportive,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, cursuri de conducere auto, cursuri
de conducere preventivă, cursuri avansate
de conducere auto pentru conducătorii de
automobile, furnizare de instruire în conducerea
unui vehicul cu motor, instruire, instruire în
domeniul pilotajului, servicii de formare în
materie de pilotaj, instruire pentru șoferi de
curse, formare pentru șoferi de curse, producție
audio, video și multimedia și fotografie, închiriere
de echipament și instalații sportive, servicii
educative și de instruire, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură.

───────

(210) M 2021 02408
(151) 23/03/2021
(732) DVISION STUDIO,

BILDERDIJKSTRAAT 1783,
1053LD AMSTERDAM,
BILDERDIJKSTRAAT, TARILE DE
JOS

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR. 152, SC. B, AP. 96,
JUDEȚUL CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DVISION

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

3. Produse profesionale şi neprofesionale de
cosmetică, respectiv: creme, truse machiaj,
apă micelară, apă parfumată, săpun, arome,
lapte demachiant, măşti de înfrumuseţare,
rujuri, extrase din plante, grăsimi, colagen,
pastă de dinţi, benzi pentru albirea dinţilor,
geluri pentru masaj, produse pentru bronzare,
produse pentru protecţie solară, pudră de talc,
preparate pentru ras, parfumerie, esenţe eterice,
uleiuri esenţiale, antiperspirante, odorizante,
depilatoare, săruri de baie, loţiuni pentru
păr, respectiv: balsamuri, şampoane, coloranţi,
fixativ, nuanţator, ondulatoare şi produse pentru
unghii, respectiv: lac de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, unghii false, produse de
fumigaţie, creioane pentru sprâncene, dischete
de bumbac pentru demachiere, şerveţele
impregnate pentru demachiere., cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, spray-uri pentru
bărbierit, produse pentru bărbierit, pomadă sub
formă de baton, geluri pentru păr, geluri pentru
aranjarea părului, geluri pentru fixarea coafurii,
geluri de protecție pentru păr, geluri sub formă de
sprayuri pentru coafură.
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25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte de
serie şi unicate, articole de îmbrăcăminte,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole purtate în
jurul gâtului, articole pentru acoperirea capului,
rochii de mireasă, rochii lungi de seară, baticuri,
baticuri de purtat la gât, baticuri de pus pe cap,
fulare (îmbrăcăminte), fulare (eșarfe pentru gât),
fular tip manșon, eșarfe, șaluri, eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), curele din materiale textile
(îmbrăcăminte), accesorii pentru păr (voaluri),
centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru bărbați si femei, articole
vestimentare pentru bărbați
35. Servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, organizare de parade de modă
în scopuri comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, studii de marketing în domeniul
produselor cosmetice, de parfumerie și de
înfrumusețare, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea
unui card de membru pentru reduceri, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
cosmetice pe bază de abonament, furnizarea
de informații despre produse de larg consum
și anume cu privire la cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru produse cosmetice, consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse profesionale pentur ingrijirea parului,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizarea unui ghid de publicitate de

căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de comunicații electronice, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru echipamente
si aparate pentru ingrijirea parului, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente și aparate pentru ingrijirea parului,
servicii de vanzare in legatura cu echipamente
și aparate utilizate in domeniul cosmeticii și
înfrumusețării, servicii de vânzare în legătură
cu accesorii utilizate pentru îngrijirea părului,
servicii de vânzare în legătură cu accesorii
utilizate în domeniul cosmeticii și a serviciilor de
înfrumusețare, servicii de vânzare în legătură cu
mobilier utilizat în saloanele de înfrumusețare,
servicii de agenții de import-export, servicii
de comercializare produse cosmetice și pentru
îngrijirea părului prestate prin intermediului unui
lanț de magazine., servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar.
41. Educaţie, instruire, instruire în domeniul
coafurii şi a înfrumuseţării, seminarii de
pregătire în tehnicile de coafură, manichiură,
pedichiură şi machiaj, demonstrații cu produse
de coafat şi de înfrumuseţare în scopuri de
instruire, organizarea şi susţinerea de traininguri,
conferinţe, seminarii, evenimente în domeniul
îngrijirii şi înfrumuseţării, programe de educaţie şi
formare profesională pentru coafură, cosmetică,
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manichiură, frizerie, seminarii de pregătire în
tehnicile de coafură.
44. Servicii de tratamente pentru păr, servicii
de tratamente cosmetice pentru păr, servicii
consultative privind îngrijirea părului, furnizare
de informații despre coafarea părului, servicii
de tratamente cu laser pentru creșterea părului,
servicii de coafare a părului, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
servicii de îndepărtare permanentă și reducere
a părului, servcii de tratamente cosmetice cu
laser pentru îndepărtarea părului nedorit, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, față și
păr, consiliere în domeniul înfrumusețării, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, închiriere de echipamente și
aparate pentru saloane de înfrumusețare sau
frizerii, servicii de cosmetică, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de îngrijire cosmetică pentru
persoane, consultanță în domeniul cosmeticii,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
de consultanță în domeniul cosmetic, consiliere
cu privire la produse cosmetice, servicii de
tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
de îngrijire a frumuseții, îngrijiri de igienă și
frumusețe, servicii pentru îngrijirea pielii capului,
servicii de consultanță în domeniul îngrijirii
frumuseții, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, servicii de consultanță în
materie de îngrijire a frumuseții, consultanță în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii
de consultanță privind machiajul oferite online,
servicii de consultanță privind îngrijirea părului
oferite online.

───────

(210) M 2021 02409
(151) 23/03/2021
(732) CLEVER BUSINESS

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

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

(540)
Câştigă la prima oră!

(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, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, 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, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
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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, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, 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,
sondaje de opinie, 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, organizare de expoziții
comerciale, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, promovare și realizare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții
în scopuri publicitare, realizare de expoziții
în scopuri comerciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare și realizare de târguri
comerciale, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, organizare de târguri comerciale
în scopuri publicitare, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
și coordonare de târguri legate de publicare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare.
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
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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.
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 cărţi electronice şi periodice pe
internet, 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
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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
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,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de expoziții cu scop instructiv, organizare de
expoziții în scopuri educative, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri cu scop
cultural, educativ și de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente educative,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea și
susținerea de târguri de educație, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice.
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
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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
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────
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(540)

D VISION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01

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

2. Cerneală invizibilă, cerneală iridiscentă,
cerneală pentru imprimante, cerneală pentru
imprimante cu jet de cerneală, cerneală pentru
tatuaje, cartușe de cerneală, umplute, pentru
faxuri, cartușe cu cerneală solidă (încărcate)
pentru imprimante cu jet de cerneală, cerneală
pentru imprimante și xeroxuri, lacuri pentru
cerneala de imprimare, cerneală sub formă de
cartușe, cerneală de imprimat cu conductivitate
electrică, cartușe cu jet de cerneală (umplute),
cartușe umplute cu cerneală comestibilă, pentru
imprimante, cartușe de toner, umplute, pentru
imprimante cu jet de cerneală, cerneală pentru
confecționarea de foi în culori multiple cu transfer
la uscat, tonere, toner pentru imprimare, toner
(cerneluri) pentru fotocopiatoare, toner pentru
imprimare offset, tonere introduse în cartușe,
toner pentru imprimante şi xeroxuri, tonere
(cerneluri uscate) pentru xerografie, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare,
cartușe de toner, umplute, pentru faxuri, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
electrostatice, cartușe de toner (încărcate)
pentru fotocopiatoare termice, cartușe de toner
(încărcate) pentru imprimante matriciale, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
fotografice, cartușe cu toner pentru folosirea
la calculator, cartușe de toner, umplute,
pentru imprimante laser, cartușe umplute cu
toner (pentru imprimante și fotocopiatoare),

cartușe umplute cu toner pentru imprimante de
calculator, cerneluri (toner) pentru imprimante
și mașini de fotocopiat, toner pentru imagini
uscate pentru echipament de fax, cartușe
de toner (încărcate) pentru imprimante cu
laser, toner în cartuș pentru dispozitive de
imprimare computerizată, cartușe de toner pline
pentru imprimante și fotocopiatoare, cartușe
de toner, umplute, pentru mașini de imprimat,
cerneluri metalice, cerneluri uscate, cerneluri
antistatice, cerneluri comestibile, diluanți pentru
cerneluri, cerneluri pentru copiatoare, cerneluri
de marcaj, cerneluri tipografice termocromice,
cerneluri de imprimerie, vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, cerneluri pentru colorarea
materialelor textile, cerneluri în casete cu
cilindru, cerneluri metalice pentru imprimare,
paste de imprimare (cerneluri), cerneluri pentru
imprimare offset, paste de tipar (cerneluri),
cerneluri de imprimerie, pigmenți organici pentru
fabricarea cernelurilor de tipar, coloranți pentru
producția de cerneluri de imprimare, cerneluri de
imprimare tratate cu raze ultraviolete, pigmenți
pentru utilizarea la prepararea cernelurilor,
cerneluri uscate sub formă de pulbere folosite
ca materii colorante, diluanti și agenți de
îngroșare, coloranți și cerneluri, cartușe cu
tuș, umplute, pentru imprimante, cartușe de
imprimantă (încărcate) pentru dispoztive de
imprimare electronică, folii de metal folosite la
imprimante, metale neferoase sub formă de praf
pentru imprimante, metale neferoase sub formă
de foi pentru imprimante, metale prețioase sub
formă de praf pentru imprimante, metale sub
formă de foițe pentru imprimante.
9. Imprimante color cu jet de cerneală,
imprimante cu jet de cerneală, cartușe de
cerneală, neumplute, pentru faxuri, cartușe
de cerneală, neumplute, pentru fotocopiatoare,
imprimante cu jet de cerneală pentru documente,
capete de imprimare pentru imprimante cu
jet de cerneală, cartușe cu cerneală solidă
pentru imprimante cu jet (goale), cartușe de
cerneală, neumplute, pentru imprimantele de
calculator, cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante și fotocopiatoare, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
cartușe de toner, neumplute, pentru faxuri,
cartușe de toner, goale, pentru fotocopiatoare,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner (goale) pentru imprimantele
cu laser, cartușe de toner, neumplute, pentru
imprimante și fotocopiatoare, cartușe (software)
pentru calculatoare, raportoare pentru alinierea
cartușelor, cartușe cu memorie read only
(ROM), imprimante laser cu developare uscată,
generatoare de imagini, discuri laser pentru
utilizare în stocarea de muzică, discuri
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compacte cu lectură laser (CD-ROM-uri), CD-
uri de curățare a lentilelor laser, discuri
care pot fi citite cu laser, discuri cu laser
preînregistrate cu muzică, imprimante cu laser
pentru filme uscate, imprimante color cu laser
pentru documente, discuri laser preînregistrate
conținând jocuri, controlere pentru imprimante
cu laser, imprimante color cu laser, lasere
utilizate pentru măsurare, imprimante laser
pentru documente, indicatoare laser tip pointer,
discuri înregistrabile cu laser, discuri laser
preînregistrate, telemetre cu laser, discuri
compacte laser, imprimante laser, lasere,
imprimante, imprimante matriciale, comutatoare
imprimante, imprimante fotografice, imprimante
scaner, imprimante termice, imprimante optice,
imprimante color, imprimante xerox, imprimante
tip plotter, suporturi pentru imprimantă, capete
pentru imprimante termice, imprimante pentru
calculator, adaptoare pentru imprimante, cabluri
pentru imprimante, imprimante de bilete,
imprimante multifuncționale (MFP), imprimante
color digitale, imprimante color digitale pentru
documente, imprimante color pentru documente,
imprimante de documente pentru calculatoare,
capete de imprimare pentru imprimante,
capete de imprimare pentru imprimante de
calculator, imprimante cu filme cu developare
uscată, magneti, magneți, magneți decorativi,
magneți permanenți, benzi magnetice, fire
magnetice, discuri magnetice, pixuri magnetice,
magneți decorativi pentru frigider, discuri
magnetice optice, discuri magnetice goale,
etichete autocolante (magnetice), discuri dure
magnetice, carduri imprimate (magnetice),
etichete electronice magnetice de identificare,
magneți de pus pe frigider, suporturi de
înregistrare (magnetice), benzi adezive de
securitate (magnetice), magneți decorativi sub
formă de litere, magneți decorativi sub
formă de numere, magneți decorativi sub
formă de animale, brățări de identificare
magnetice și codificate, suporturi de înregistrare
magnetice, discuri de înregistrare, suporturi
de date magnetice care conțin programe
informatice înregistrate, benzi adezive de
securitate (codificate), dispozitive de fixare
pentru banda adezivă (instrumente de măsură),
etichete electronice codificate autoadezive,
etichete electronice cu coduri scanabile, etichete
electronice pentru coduri de bare, codate,
etichete electronice de identificare (care pot
fi citite de aparate), dispozitive de navigație
GPS, software pentru sisteme de navigație GPS,
aparate de sistem de poziționare globală (GPS),
transmițătoare pentru sisteme de poziționare
globală (GPS), receptoare pentru sisteme de
poziționare globală (GPS), software informatic

pentru sisteme de poziționare globală (GPS),
receptoare de satelit, aparate de comunicare
prin satelit, aparatură de transmisie prin satelit,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
aparate de urmărire a țintei (prin satelit), cabluri
pentru sincronizarea datelor, cabluri pentru
transmisia de date, cabluri electrice de încărcare,
cabluri pentru aparate pentru încărcarea bateriei,
cabluri electrice, cabluri adaptoare (electrice),
cabluri telefonice electrice, cabluri electrice
izolate, cabluri metalice (electrice), joncțiuni
de cablu (electrice), cabluri prelungitoare,
prelungitoare cu prize multiple, mufe pentru
cabluri electrice, adaptoare electrice, adaptoare
audio, adaptoare usb, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru prize, adaptoare
de curent, adaptoare pentru telefoane, cabluri
adaptoare pentru căști, adaptoare de curent
alternativ, adaptoare de gen (adaptoare
de cabluri), adaptoare pentru conectarea
telefoanelor la aparate auditive, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, incarcatoare,
încărcătoare portabile, încărcătoare usb,
încărcătoare fără fir, încărcătoare usb pentru
țigările electronice, încărcătoare pentru bateriile
țigărilor electronice, încărcătoare de rețele
de alimentare, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare pentru țigarete
electronice, încărcătoare pentru acumulatoare
electrice, încărcătoare pentru mașini electrice,
încărcătoare de baterii pentru aparate de jocuri
video pentru acasă, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatură, încărcătoare pentru articole
electronice pentru fumători, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii
pentru calculatoare tabletă, prize electrice, prize
pentru antene, prize de telefon, prize multiple
culisabile, prize cu telecomandă, conector
prize (electrice), prize pentru telefon, prize de
alimentare cu energie electrică, prize de extensie
pentru telefoane, prize, fișe și alte dispozitive
de cuplare (conexiuni electrice), alimentatoare
pentru acumulatoare, alimentatoare cu tensiune
stabilizată, huse cu clapetă pentru smartphone-
uri, huse pentru laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, huse pentru calculatoare
de tip laptop, tastaturi pentru tablete, huse
pentru tablete, huse din piele pentru tablete,
folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
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lichide pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane, huse pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane (special adaptate), huse
din piele pentru telefoane mobile, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, huse din
piele pentru telefoane inteligente, huse de
tip flip pentru telefoane mobile, huse pentru
telefoane mobile, din pânză sau material textil,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, dispozitive de curățare pentru
CD-uri, CD-uri goale, discuri compacte și
CD-ROM-uri interactive, CD-uri audio, huse
pentru CD-uri, CD-uri cu muzică, CD-uri
pre-înregistrate cu muzică, CD-ROM-uri pre-
înregistrate, CD-I-uri pre-înregistrate (compact
discuri interactive), CD-ROM-uri fără conținut
pentru înregistrare audio sau video, software
multimedia înregistrat pe cd-rom, compact
discuri, discuri compacte înregistrate, discuri
compacte preînregistrate, discuri compacte
video, carcase pentru compact-discuri, discuri
compacte (audio-video), discuri compacte
video preînregistrate, discuri compacte de
date, dispozitive de înregistrat compact-discuri,
suporturi adaptate pentru discuri compacte,
discuri compacte preînregistrate cu jocuri, DVD-
uri, DVD-uri preinregistrate, carcase pentru
DVD-uri, DVD-uri fără conținut, DVD-uri
preînregistrate cu muzică, DVD-uri inscriptibile
fără conținut, DVD-uri pre-înregistrate pentru
fitness, DVD-uri pre-înregistrate pentru exerciții,
DVD-uri preînregistrate cu jocuri, discuri audio
digitale, unități pentru discuri digitale, carcase
de protecție pentru discuri magnetice, greutăți,
genunchiere pentru muncitori, ochelari, ochelari
(optică), ochelari fantezie, ochelari antireflex,
ochelari inteligenți, lentile pentru ochelari, lentile
pentru ochelari, ochelari de citit, ochelari de
ghețari, săculeți pentru ochelari, cordoane
pentru ochelari, ochelari de soare, ochelari
de înot, ochelari de protecție, ochelari de
sport, ochelari pentru machiaj, ochelari de
vedere, ochelari fără brațe, ochelari de schi,
ochelari pentru cicliști, suporturi pentru ochelari,
apărători pentru ochelari, ochelari cu lentile
polarizate, rame de ochelari nemontate, lentile
pentru ochelarii, etuiuri de ochelari, piese
pentru ochelari, brațe pentru ochelari, brațe
de ochelari, rame de ochelari, ochelari pentru
scafandri, ochelari pentru motocicliști, tocuri de
ochelari, lentile pentru ochelari de vedere, rame
pentru ochelari de vedere și ochelari de soare,
ochelari de realitate virtuală, ochelari cu înveliș
antireflex, ochelari cu cameră video, ochelari 3d
pentru televizor, ochelari cu vedere nocturnă,
protecții laterale pentru ochelari, ochelari pentru
scufundare liberă, lanțuri pentru ochelari și
pentru ochelari de soare, ochelari cu prescripție

medicală, ochelari, ochelari de soare și lentile
de contact, pernuțe de nas pentru ochelari,
ochelari de protecție pentru înot, lănțișoare
pentru ochelari de soare, rame de ochelari
fără brațe, ochelari de protecție pentru sport,
ochelari de protecție pentru zapadă, ochelari de
vedere (articole optice), rame pentru ochelari
de soare, șnururi pentru ochelari de soare,
ochelari pentru tir (articole optice), șnururi pentru
ochelari fără brațe, lentile pentru ochelari de
soare, etuiuri pentru ochelari de soare, ochelari
de protecție pentru protejarea ochilor, ochelari
cu prescripție medicală pentru înot, etuiuri pentru
ochelari fără brațe, tocuri pentru ochelari fără
brațe, ochelari de vedere pentru copii, tocuri
de ochelari de vedere, suporturi de nas pentru
ochelari, brațe pentru ochelari de soare, lentile
de schimb pentru ochelari, lănțișoare pentru
ochelari fără brațe, ochelari de vedere eliberați
pe bază de rețetă, ochelari cu lentile de soare
atașabile (clip-on), ochelari de soare pe bază
de prescripție, suporturi de nas pentru ochelari
de soare, tocuri pentru ochelari de vedere
pentru copii, ochelari de soare pentru animale
de companie, pernițe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, ochelari de soare în ton cu
moda, lentile optice pentru ochelarii de soare,
rame pentru ochelari din metal sau dintr-o
combinație de metal și materiale plastice, rame
de ochelari fabricate dintr-o combinație de metal
și plastic, rame pentru ochelari din metal și
material sintetice, tocuri pentru ochelari de
vedere și de soare, discuri reflectorizante pentru
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte reflectorizantă
pentru prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte de
protecție împotriva focului, îmbrăcăminte pentru
protecția împotriva focului, îmbrăcăminte de
protecție împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
de siguranță de mare vizibilitate, articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
leziunilor, afișaje care se pot purta ca
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte de
protecție și armură pentru corp, accesorii
de protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva
accidentelor sau vătămărilor, articole de
îmbrăcăminte izolante pentru protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte
de protecție pentru lucru (pentru protecție
împotriva accidentelor sau lezionării), articole
de îmbrăcăminte pentru motocicliști de
protecție împotriva accidentelor sau rănirilor,
apărători pentru gambă pentru prevenirea
accidentelor (altele decât articolele sportive
sau piesele de îmbrăcăminte sport), veste
de protecție (îmbrăcăminte) pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor (altele decât
cele adaptate pentru sport), articole de
îmbrăcăminte de piele pentru protecție împotriva
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accidentelor sau a vătămărilor, încălțăminte de
protecție, incaltaminte impotriva accidentelor,
cizme (încălțăminte de protecție), încălțăminte
industrială de protecție, încălțăminte de protecție
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor
și a rănilor.
16. Cerneală, cerneală pentru stilouri, cerneală
de scris, benzi impregnate cu cerneală,
recipiente pentru cerneală, panglici de cerneală,
bobine pentru panglicile de cerneală, cerneală
de marcare pentru papetărie, cerneală pentru
instrumente de scris, panglici de cerneală
pentru imprimante de calculator, rezerve cu
cerneală pentru instrumente de scris, benzi
impregnate cu cerneală pentru mașinile de
reprodus documente, benzi impregnate cu
cerneală pentru aparate de multiplicat, role de
cerneală pentru mașini de birou, foi impregnate
cu cerneală pentru reproducerea de imagini
în industria tipăririi, cerneluri, cerneluri pentru
tușiere, cartușe pentru stilouri, cartușe cu
cerneală pentru stilouri, cartușe de cerneală
pentru stilouri, hârtie pentru imprimante cu laser,
hârtie tăiată cu laser, riboane pentru imprimante
matriciale, hârtie sintetică pentru copiatoare
și imprimante, hârtie pentru copiatoare și
imprimante, suluri de hârtie pentru imprimante,
hârtie reciclată pentru copiatoare și imprimante,
imprimante de mână pentru etichete (articole
de birou), panglici pentru imprimante de mână
pentru etichete (articole de birou), table albe
cu proprietăți magnetice, clipsuri magnetice
pentru suporturi de pensule, adezivi, etichete
adezive, blocnotesuri adezive, hârtie adezivă,
benzi adezive, etichete adezive tipărite, semne
adezive, benzi adezive (papetărie), adezivi
pentru bricolaj, adezivi pentru papetărie, folii
adezive de transfer, litere și cifre adezive,
benzi adezive pentru ambalat, materiale adezive
pentru birou, etichete adezive din hârtie,
suporturi pentru benzi adezive, adezivi pentru
utilizare artistică, colțuri adezive pentru fotografii,
adezivi pentru uz casnic, benzi cu adeziv pentru
papetărie, litere cu adeziv pentru inscripții, benzi
dublu-adezive pentru papetărie, adezivi pentru
articole de papetărie, pernuțe adezive (articole
de papetărie), hârtie adezivă pentru luat notițe,
benzi adezive securizate din plastic, bandă
adezivă folosită în papetărie, bandă adezivă
pentru hârtie și carton, soluție adezivă cu alcool
pentru papetărie, benzi dublu-adezive pentru
uz casnic, benzi adezive pentru papetărie sau
menaj, folii din plastic adezive pentru fotografii,
litere și cifre adezive din vinil, folie adezivă
din plastic pentru ambalat, folie adezivă din
plastic pentru împachetat, benzi adezive pentru
articole de papetărie, bandă adezivă pentru

articole de papetărie, soluție adezivă cu alcool
de uz casnic, decorațiuni adezive de perete,
realizate din hârtie, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, distribuitoare de
bandă adezivă (articole de birou), distribuitoare
de bandă adeziva (articole de papetărie), adezivi
pentru plastic utilizați în papetărie sau menaj,
adezivi pentru papetărie sau menaj (materiale
de lipit), dispozitive de tăiat benzi adezive fiind
rechizite de birou, produse de papetărie sub
formă de folii cu adeziv, distribuitoare de bandă
adezivă pentru uz casnic sau papetărie, etichete
autocolante, etichete pentru marcare, etichete
din hârtie, hârtie pentru etichete, etichete din
carton, etichete de preț, etichete pentru cadouri,
etichete din hârtie sau carton, etichete din
hârtie pentru cadouri, aparate manuale pentru
etichetare, etichete pentru expedierea mărfurilor,
etichete de papetărie întărite, etichete tipărite din
hârtie, mașini de etichetare pentru birou, etichete
de identificare din hârtie, etichete, cu excepția
celor din materiale textile, etichete de hârtie
cu ștergere umedă, autocolante (articole de
papetărie), autocolante pentru bara de protecție
a mașinilor, lipici pentru birou, lipici pentru
papetărie sau menaj, lipici cu sclipici (articole
de papetărie), lipici pentru țesături de uz casnic,
gume (lipiciuri) pentru papetărie sau menaj, lipici
sub formă de creioane (articole de papetărie),
hârtie pentru fotocopiere, hârtie fotografică
(nesensibilizată chimic), paspartuuri din hârtie
pentru fotografii, hârtie de sublimare termică,
hârtie mată, carton, carton colorat (carton
colorat), carton tare, cartonașe imprimate, hârtie
și carton, cutii din carton, ambalaj de carton,
recipiente din carton, tuburi din carton, figurine
din carton, cutii pliabile din carton, insigne din
carton, hârtie și carton industriale, cutii din carton
ondulat, cutii confecționate din carton, materiale
de împachetat din carton, materiale de ambalat
din carton, cutii din carton pentru cadouri,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, cutii din carton pentru
ambalat, plicuri, plicuri (papetărie), hârtie pentru
plicuri, plicuri de papetărie, plicuri din plastic,
plicuri pentru timbre poștale, plicuri cu burduf
din hârtie, plicuri de hârtie pentru împachetare,
plicuri cu burduf din hârtie cartonată, plicuri
din hârtie sau din carton pentru sticle,
modele tipărite pentru costume, benzi elastice
pentru birou, tipare pentru confecționarea
articolelor de îmbrăcăminte, tipare pentru
confecționarea articolelor de îmbrăcăminte,
abțibilduri decorative pentru tălpile pantofilor,
agrafe pentru hârtie (papetărie), agrafe de birou
tip bulldog, suporturi pentru agrafe de hârtie,
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suporturi pentru agrafe, pioneze, clipsuri, agrafe
de birou pentru hârtie, agrafe de prindere pentru
instrumente de scris.
25. Tricouri pentru yoga, pantofi pentru yoga,
pantaloni pentru yoga, șosete pentru yoga,
maiouri de yoga, echipament de gimnastică,
pantofi de gimnastică, costume de gimnastică,
body-uri din plasă, body-uri (lenjerie de corp),
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
clini pentru body-uri purtate de dansatori (părți
de articole de îmbrăcăminte), body-uri (articole
de îmbrăcăminte), body-uri purtate de dansatori,
costume de balet, opincuțe de balet, pantofi
pentru dans, costume de dans, pantofi de dans
pentru sala de dans, articole de îmbrăcăminte
pentru dans, seturi de bluză și jachetă, bluze,
bluze sport, bluze tubulare, bluze scurte, bluze
de corp, bluze de antrenament, bluze de trening,
bluze cu glugă, bluze pentru gravide, bluze albe
de spital, bluze cu guler înalt, bluze cu guler
pe gât, bluze sport cu mâneci scurte, bluze și
șorturi pentru sport, jachete cămașă, plătci de
cămașă, cămăși, cămăși hawaiene, cămăși stil
sport, cămăși de costum, cămăși cu nasturi,
cămăși pentru costum, plastroane de cămăși,
cămăși din tricot, cămăși pentru camuflaj, cămăși
de vânătoare, cămăși pentru pescari, cămăși
pentru gravide, camasi cu maneca lunga, cămăși
purtate peste îmbrăcăminte, cămăși rezistente
la vânt, cămăși din materiale țesute, cămăși din
catifea reiată, topuri (cămăși fără mâneci), gulere
detașabile pentru cămăși, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși și furouri, cămăși de noapte,
cămăși lungi purtate sub chimonouri (koshimaki),
rochii și cămăși de damă pentru plajă, cămăși
de tip hawaian cu nasturi în față, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși de noapte pentru
femei, cămăși sport care absorb umezeala,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși din fibre
de ramie, cămăși purtate sub chimonouri (juban),
cămăși de noapte japoneze (nemaki), cămăși
cu guler fără nasturi, lenjerie intimă, corsete
(lenjerie), lenjerie funcțională, lenjerie lungă,
lenjerie de corp, lenjerie intimă antiperspirantă,
lenjerie intimă sudorifugă, corsete (lenjerie
intimă), lenjerie intimă tip boxer, suspensoare
(lenjerie de corp), burtiere (lenjerie de corp),
corsete (lenjerie de corp), lenjerie de corp
antiperspirantă, lenjerie de damă, lenjerie pentru
gravide, combinezoane (lenjerie intimă), lenjerie
intimă tricotată, lenjerie intimă de damă,
combinezoane (lenjerie de corp), lenjerie de corp
termică, lenjerie de corp lungă, lenjerie intimă
pentru bărbați, boxeri pentru băieți (lenjerie
intimă), lenjerie intimă de unică folosință, lenjerie
de corp pentru bebeluși, lenjerie intimă și
de noapte, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, șorturi femeiești sub formă de lenjerie

intimă, tricouri, tricouri imprimate, tricouri polo,
tricouri pentru fotbal, tricouri de fotbal, tricouri
tip polo, tricouri de tenis, tricouri din pichet,
tricouri pentru rugby, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri pentru fotbal american, tricouri sportive
fără mâneci, maiouri, maiouri sportive, maiouri
pentru atletism, maiouri de alergare, maiouri
pentru sport, maiouri pentru ciclism, maiouri
de corp, maiouri cu mânecă lungă, seturi
de maiouri și șorturi (articole vestimentare),
maiouri interioare sau de noapte pentru femei,
pantaloni, taioare-pantalon, fuste-pantalon,
pantaloni colanți, pantaloni scurți, pantaloni
impermeabili, pantaloni corsar, pantaloni chino,
pantaloni sport, egări (pantaloni), pantaloni lungi,
pantaloni sportivi, pantaloni largi, pantaloni capri,
pantaloni gaucho, pantaloni stil călărie, pantaloni
de schi, pantaloni de antrenament, pantaloni de
golf, pantaloni bufanți scurți, pantaloni pentru
copii, pantaloni de ocazie, pantaloni de protecție,
pantaloni pentru călărie, pantaloni pentru ciclism,
pantaloni de drumeție, pantaloni de ploaie,
pantaloni ecosez, pantaloni cargo, pantaloni
mulați, pantaloni pentru camuflaj, pantaloni de
vânătoare, pantaloni de pijama, pantaloni de
corp, pantaloni de relaxare, pantaloni foarte
scurți, pantaloni de zăpadă, pantaloni de trening,
pantaloni de jogging, trening (pantaloni de),
pantaloni de sport, pantaloni din piele, pantaloni
de călărie, pantaloni pentru asistente medicale,
pantaloni rezistenți la vânt, pantaloni scurți de
protecție, pantaloni scurți de golf, pantaloni
scurți pentru box, pantaloni scurți pentru surfing,
pantaloni scurți pentru sport, pantaloni salopetă
cu pieptar, pantaloni de snow-board, chaparajos
(pantaloni stil cowboy), pantaloni de catifea
cord, pantaloni scurți pentru tenis, pantaloni
pentru copii (îmbrăcăminte), pantalonași pentru
bebeluși, pantaloni pentru gravide, pantaloni
matlasați de uz sportiv, pantaloni bufanți până
la genunchi, pantaloni de schi cu bretele,
pantaloni scurti de tip capri, pantaloni scurți din
material plușat, pantaloni de purtat pe deasupra,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni de
trening scurți, pantaloni scurți pentru rugby,
pantaloni scurți pentru gravide, pantaloni pentru
fotbal american, pantaloni colanți pentru gravide,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, supieuri (barete pentru fixarea
sub talpă a pantalonilor), pantaloni salopetă
pentru sugari și copii mici, fuste tip tenis
(fuste cu pantalon scurt), pantalonași bufanți cu
volane (de noapte), pantaloni scurți matlasați
de uz sportiv, pantaloni de jogging (articole
de îmbrăcăminte), pantaloni de trening cu
bandă elastică, pantaloni scurți cu bretele
pentru ciclism, pantaloni kaki (articole de
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îmbrăcăminte), pantaloni sport care absorb
umezeala, costume, costume de înot, costume
de baie, costume pentru înot, costume de
zbor, costume informale (casual), costume de
gală, costume de damă, costume de karate,
costume de judo, costume de kendo, costume
pentru taekwondo, costume din piele, costume
de halloween, costume de ploaie, costume de
lucru, costume de motociclism, costume de
neopren, costume de plajă, costume de teatru,
costume de marinar, costume pentru bărbați,
costume de seară, costume umede pentru
windsurfing, costume stil zoot, costume populare
(îmbrăcăminte), costume de patinaj, costume
de bebeluși, jachete pentru costume, costume
pentru aikido, costume de plajă, costume pentru
ploaie, costume rezistente la vânt, mănuși
pentru costume impermeabile, costume de baie
(galanterie), costume de jogging (îmbrăcăminte),
costume sportive pentru jogging, costume de bal
mascat, costume bărbătești și taioare, costume
umede pentru surf, costume impermeabile
pentru motocicliști, costume de baie întregi,
costume de baie pentru femei, costume de schi
pentru concursuri, costume dintr-o singură piesă,
costume de baie pentru copii, costume de baie
pentru bărbați, costume de înot din două piese,
pentru femei (tankini), costume de baie întregi cu
bureți pentru sutien, costume utilizate în jocurile
cu interpretare de roluri, costume umede pentru
schi nautic și scufundări, costume de bal mascat
și de halloween, costume din trei piese (articole
de îmbrăcăminte), costume de baie pentru
bărbați și femei, costume impermeabile pentru
sporturi pe apă, articol vestimentar superior de
bază din costumul coreean tradițional (jeogori),
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, clini pentru costume de baie
(părți de articole de îmbrăcăminte), fuste, fuste
plisate, fuste mini, fuste de tenis, fuste de golf,
kilturi (fuste scoțiene din tartan), kilturi (fuste
scurte tradiționale scoțiene), fuste plisate pentru
chimonouri de ceremonie (hakama), sarafane
(rochii), rochii drepte, rochii de tenis, rochii de
mireasă, rochii din piele, rochii din piei, rochii
de bal, rochii pentru femei, gulere pentru rochii,
rochii de plajă, rochii pentru gravide, rochii
lungi de seară, cheongsam (rochii tradiționale
chinezești), muu muu (rochii hawaiiene largi,
cu modele multicolore), turnuri la rochii pentru
funde obi (obiage-shin), rochii pentru sugari și
copii mici, rochii de gală pentru femei, rochii
din imitație de piele, rochii pentru domnișoare
de onoare, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, helănci, ciorapi până la genunchi cu
bandă elastică, egări, bustiere, bustiere sport,
bustiere sport care absorb umezeala, chiloți
tanga, mankini (slip tanga cu bretele pentru

bărbați), slipuri de baie, slip bărbătesc de
baie, slipuri (chiloți de baie), furouri (articole
de îmbrăcăminte), jambiere, jambiere pentru
genunchi (articole de îmbrăcăminte), șosete
peste genunchi, ghetre, jachete de trening,
treninguri (pentru sport), treninguri de nailon și
bumbac, ciorapi, ciorapi antiperspiranți, șosete
și ciorapi, ciorapi de atletism, talonete pentru
ciorapi, ciorapi trei-sferturi, curelușe pentru
fixarea ciorapilor bărbătești, bretele de susținere
pentru ciorapi, ciorapi 3/4, clini pentru ciorapi
de pantofi (părți de articole de îmbrăcăminte),
clini pentru ciorapi (părți de articole de
îmbrăcăminte), șosete, șosete antiperspirante,
șosete antiderapante, șosete impermeabile,
șosete termice, șosete pentru tenis, șosete
pentru sport, șosete cu talpă, șosete cu deget,
șosete de lână, șosete pentru bărbați, șosete
fără talpă, jartiere pentru șosete bărbătești,
șosete cu călcâi întărit, șosete până la glezne,
șosete joase pentru încălțăminte, șosete pentru
fotbal american, șosete care absorb transpirația,
șosete în stil japonez (tabi), șosete pentru purtat
în pat, șosete pentru sugari și copii mici, colanți,
colanți pentru atletism, colanți cu bretele, clini
pentru colanți (părți de articole de îmbrăcăminte),
colanți de lână, haine tricotate, haine pentru
copii, haine de lucru, haine din lână, haine de
stradă, haine de casă, haine de ploaie, haine
de iarnă, haine de stradă pentru fete, haine
de stradă pentru femei, haine și jachete de
blană, haine de ținută informală (casual), haine
din denim (jachete, pardesie etc.), haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
băieți, haine de stradă pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor, haine
impermeabile de purtat în aer liber, papuci fără
călcâi, papuci din piele, papuci de baie, papuci
de casă, tălpi de papuci, papuci confecționați
din piele, papuci de unică folosință, papuci
de casă din plastic, papuci din spumă pentru
pedichiură, topuri (articole vestimentare), curele
(accesorii vestimentare), jachete matlasate
(articole vestimentare), articole vestimentare
pentru bărbați, bretele pentru sutiene (piese
vestimentare), pălării din hârtie folosite ca
articole vestimentare, îmbrăcăminte, manșoane
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri
(imbrăcăminte), manșete (îmbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), gabardine (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
mușamale (îmbrăcăminte), jerseuri
(îmbrăcăminte), blănuri (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte impermeabilă, glugi
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută, brâie
(îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte), văluri
(îmbrăcăminte), combinezoare (îmbrăcăminte),
mitene (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de dormit,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/03/2021

îmbrăcăminte pentru dormit, îmbrăcăminte
pentru automobiliști, îmbrăcăminte pentru
cicliști, îmbrăcăminte pentru pescari,
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte pentru
copii, îmbrăcăminte pentru gravide, gulere
răsucite (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte din
latex, îmbrăcăminte din denim, articole
de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte din hârtie, îmbrăcăminte
din piele, bretele pentru imbracaminte,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte japoneză tradițională,
îmbrăcăminte pentru surf, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte pentru femei,
pulover (articole de îmbrăcăminte), broboade
(articole de îmbrăcăminte), pălării de
hârtie (îmbrăcăminte), trusouri (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă
pentru navigație, îmbrăcăminte formală de
seară, îmbrăcăminte pentru nou născuți, articole
de îmbrăcăminte termice, corsete (articole de
îmbrăcăminte), curele din piele (îmbrăcăminte),
pufoaice (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, măști de față (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
șepci (articole de îmbrăcăminte), scutece
tip chilot (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, viziere (articole de
îmbrăcăminte), gulere de haină (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte impermeabile, eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mănuși (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, curele din materiale textile
(îmbrăcăminte), centuri din materiale textile
(îmbrăcăminte), salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
ciclism, corsete (articole de îmbrăcăminte,
corsete), articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru schi,
articole de îmbrăcăminte de agrement,
îmbrăcăminte cu led-uri încorporate, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru atletism, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru vremea rea, articole de îmbrăcăminte
pentru triatlon, articole de îmbrăcăminte
din mătase, articole de îmbrăcăminte din
cașmir, articole de îmbrăcăminte pentru
teatru, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, pălării
pentru petreceri (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru arte marțiale,
îmbrăcăminte din piele pentru motocicliști,
articole de îmbrăcăminte din piele, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,

îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
centuri cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
articole de îmbrăcăminte pentru domnișoare de
onoare, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, clini (părți de articole de îmbrăcăminte),
sutiene fără bretele (articole de îmbrăcăminte),
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru patinaj artistic,
mănuși până la cot fără degete (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, articole de îmbrăcăminte
de exterior pentru bebeluși, burtiere pentru
femei însărcinate (articole de îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități în
aer liber, articole de îmbrăcăminte din imitație
de piele, bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), clinuri pentru subraț (părți
de articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte confecționate din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte pentru golf, cu excepția
mănușilor, articole de îmbrăcăminte care conțin
substanțe pentru slăbit, îmbrăcăminte pentru
activități de petrecere a timpului liber, articole
de îmbrăcăminte purtate în timpul exercițiilor
de judo, părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte
dintr-o singură piesă pentru sugari și copii
mici, articole de îmbrăcăminte pentru călărie
(altele decât pălăriile de călărie), articole de
îmbrăcăminte purtate în timpul luptelor greco-
romane, îmbrăcăminte de sport (care nu include
mănușile de golf), clini pentru lenjeria intimă
(părți de articole de îmbrăcăminte), pantofi
de golf, pantofi pentru baschet, ștaifuri pentru
pantofi, pantofi pentru ciclism, pantofi fără
șireturi, pantofi pentru hochei, pantofi pentru
rugbi, pantofi de alergat, pantofi pentru handbal,
pantofi de ocazie, pantofi de bowling, pantofi
de stradă, pantofi de sport, pantofi cu role,
pantofi cu platformă, pantofi de fotbal, pantofi
de pânză, pantofi pentru bebeluși, pantofi de
sport, tălpi pentru pantofi, căpute pentru pantofi,
pantofi pentru step, pantofi pentru condus,
pantofi pentru baseball, pantofi din piele, pantofi
de alergat cu crampoane, protecţii de tocuri
pentru pantofi, limbi de pantofi și ghete, branțuri
(pentru pantofi și cizme), tălpi de pantofi pentru
reparații, pantofi cu tocuri mascate, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi de
volei cu piciorul, branțuri pentru pantofi, altele
decât cele de uz ortopedic, accesorii metalice
de protecție pentru pantofi și cizme, gaică
de încălțat pentru pantofi și ghete, dispozitive
anti-derapante pentru cizme si pantofi, pantofi
comozi pentru activități în timpul liber, saboți
(încălțăminte), balerini (încălțăminte), cauciucuri
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(încălțăminte), încălțăminte impermeabilă,
căpute de încălțăminte, încălțăminte pentru
munte, încălțăminte de ploaie, încălțăminte
pentru drumeții, tălpi de încălțăminte,
încălțăminte pentru volei, încălțăminte pentru
alergare, tocuri pentru încălțăminte, încălțăminte
pentru călărit, încălțăminte de stradă,
încălțăminte de lucru, bombeuri de încălțăminte,
încălțăminte de atletism, încălțăminte pentru
sport, încălțăminte de sport, încălțăminte
pentru antrenament, încălțăminte de fotbal,
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte de
plajă, încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte
pentru copii, branțuri pentru încălțăminte,
blacheuri pentru încălțăminte, încălțăminte
de sport, încălțăminte din vinil, încălțăminte
pentru alpinism, încălțăminte pentru apă, curele
pentru încălțăminte, încălțăminte pentru pescuit,
articole de încălțăminte, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte (cu excepția articolelor de
încălțăminte ortopedice), balerini (încălțăminte
de damă), încălțăminte pentru timpul
liber, accesorii metalice pentru încălțăminte,
încălțăminte, nu pentru sport, dispozitive anti-
alunecare pentru încălțăminte, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte sport cu
talpă ortopedică, încălțăminte cu închidere cu
arici, articole de încălțăminte pentru plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
pentru munte (cizme de alpinism), tălpi de
cauciuc pentru încălțămintea japoneză jikatabi,
crampoane pentru atașare pe încălțămintea
sport, botoșei (încălțăminte din lână pentru
bebeluși), articole japoneze de încălțăminte
între degete pentru lucru (jikatabi), rame pentru
fixarea tălpii de față (pentru încălțăminte),
articole de încălțăminte japoneză confecționate
din paie de orez (waraji), încălțăminte de schi
și snow-board și părți ale acestora, huse pentru
încălțăminte, cu excepția celor de uz medical,
papuci pentru pedichiură.
28. Plastilină magnetică (jucărie), figurine de
jucărie cu levitație magnetică, jocuri cu cercuri,
cercuri pentru sport, cercuri de yoga, cercuri
pentru gimnastică ritmică, popice, popice de
jonglerie, seturi de popice pentru profesioniști,
mingi medicinale, mingi de baschet, mingi de
plajă, mingi de handbal, mingi de polo, mingi
de baseball, mingi de rugbi, dispozitive prindere
mingi, pompe pentru mingi, mingi de joc, mingi
de joc, mingi (articole sportive), mingi de softball,
mingi de jonglerie, mingi de antrenament, mingi
de golf, mingi de bowling, mingi de futsal, mingi
pentru floorball, mingi din cauciuc, mingi pentru
jocuri, mingi de joacă, mingi de fotbal, mingi
de tenis, mingi de volei, mingi antistres din
materiale maleabile, mingi de baseball (rigide),
mingi pentru practicarea sporturilor, mingi de

tenis moi, mingi de tenis (rigide), mingi gonflabile
pentru sport, mingi pentru gimnastică, suporturi
pentru mingi, mingi de sport, mingi pentru sport,
mingi pentru sporturi cu rachetă, mingi pentru
hochei pe iarbă, mingi de tenis de masă,
mingi de gimnastică pentru yoga, mingi de
tonifiere pentru pilates, mingi de polo de apă,
genți pentru mingi de fotbal, mingi antistres
pentru antrenarea mâinilor, mingi de baseball
din cauciuc, ace pentru pompe de umflat mingi
de joc, adaptoare pentru dispozitive de umflare
a mingilor, mingi de cauciuc pentru exersarea
mâinilor, mingi de exerciții pentru reducerea
stresului, mingi de fotbal de dimensiuni reduse,
pompe adaptate special pentru a fi utilizate cu
mingi de joc, mingi care se pot deforma ușor
sub formă de jucării, pompe adaptate special
pentru utilizarea cu mingi de jocuri, palete cu
minge, jocuri de palete cu minge, fileuri pentru
jocuri cu mingea, bâte pentru jocuri cu mingea,
plase pentru jocuri sportive cu minge, palete
folosite la jocurile de palete cu minge, corzi de
sărit, corzi de rachete, corzi de rachete, corzi
sintetice pentru rachete sportive, corzi pentru
rachete de badminton, corzi pentru rachete
de tenis, corzi pentru arcul de tir, corzi de
sărit cu numărătoare digitale, materiale sub
formă de corzi pentru rachete sportive, panglici
special adaptate pentru gimnastică ritmică,
panglici decorative (articole pentru petrecere),
benzi elastice pentru yoga, blocuri yoga, coarde
pentru gimnastică ritmică, bastoane pentru
gimnastică, inele pentru gimnastică, trambuline
(pentru gimnastică), aparate de gimnastică,
articole de gimnastică, bănci pentru gimnastică,
bârne (pentru gimnastică), taburete pentru
antrenament în gimnastică, cai cu mânere
(pentru gimnastică), lăzi de gimnastică pentru
sărituri, bare orizontale (pentru gimnastică),
bârne (aparate de gimnastică), bare paralele
(pentru gimnastică), cretă de gimnastică pentru
îmbunătățirea prinderii mânerelor în activități
sportive, aparate de gimnastică portabile de
uz casnic, articole de gimnastică și de sport,
folii de protecție adaptate pentru ecrane
pentru jocuri portabile, folii de protecție pentru
telecomenzi pentru aparate de jocuri video,
bare portabile pentru dans, echipament de
jonglerie, apărători elastice pentru umeri, pentru
uz sportiv, aparate de interior pentru fitness, roți
pentru exerciții abdominale pentru fitness, jocuri
de aruncat săculeți, haltere (pentru ridicarea
greutăților), greutăți pentru picioare pentru
exerciții, bănci pentru ridicarea de greutăți,
greutăți cu mânere pentru antrenament, greutăți
pentru picioare pentru uz sportiv, greutăți de
oțel folosite în mod special pentru aruncarea
greutăților, gantere (pentru ridicare de greutăți),
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mănuși pentru ridicarea de greutăți, greutăți
de încheietură pentru exerciții, haltere pentru
ridicare de greutăți, greutăți de încheietură și de
gleznă pentru exerciții, benzi cu greutăți pentru
echilibrarea rachetelor de tenis, dispositive de
prindere folosite la ridicarea greutăților, bare
pentru haltere pentru ridicare de greutăți, bare
pentru gantere (pentru ridicare de greutăți),
aparate care încorporează greutăți destinate
exercițiilor fizice, greutăți de gleznă și încheietură
pentru exerciții, bile de metal pentru aruncarea
greutății, greutăți pentru picioare (articole de
sport), trepte pentru aerobic, aparate cu
pedale pentru aerobic, genunchiere pentru
atleți, genunchiere pentru fotbal, genunchiere
pentru fotbal american, genunchiere pentru
skateboard (articole sportive), genunchiere de
uz sportiv pentru patinaj, genunchiere de
uz sportiv pentru ciclism, genunchiere de
uz sportiv pentru skateboard, apărători de
genunchi (articole de sport), ciorapi pentru
cadourile de crăciun, ochelari de jucărie care
deformează viziunea, haine pentru păpuși
europene, haine pentru figurine de jucărie,
accesorii pentru haine de păpuși, căptușeli
de protecție (piese vestimentare de sport),
îmbrăcăminte de păpuși, îmbrăcăminte pentru
păpuși, articole de îmbrăcăminte pentru jucării,
articole de îmbrăcăminte pentru ursuleți de pluș,
încălțăminte pentru păpuși, piese de jucărie
pentru construit cu cuplaje, seturi de joacă
cu figurine de jucărie, figurine de jucărie cu
poziție adaptabilă, personaje de jucărie din
cauciuc, personaje de jucărie din plastic, aparate
de exerciții de jucărie, echipament sportiv de
jucărie, animale de jucărie umplute, personaje
de jucărie fantastice, instrumente muzicale de
jucărie, ursuleți de jucărie umpluți, personaje
umane de jucărie, animale de jucărie, broșe de
jucărie, pălării de jucărie, plastilină de jucărie,
fluiere de jucărie, măști de jucărie, trompete de
jucărie, flori de jucărie.
35. Compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare
de produse și servicii, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse și
servicii, publicitate, publicitate online, publicitate
și reclamă, publicitate și marketing, publicitate
prin bannere, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de publicitate și marketing, publicitate

pentru terți pe internet, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate furnizate prin internet, publicitate
de tip pay-per-click (PPC), publicitate pentru
site-urile web ale firmelor, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte.
42. Creare de pagini web, proiectare de pagini
web, programare de pagini web, design de pagini
principale și pagini web, găzduire de pagini
web personalizate, programare de pagini web
personalizate, creare și întreținere de pagini
web, construire și întreținere de pagini web,
dezvoltare de pagini web pentru terți, servicii de
proiectare de pagini web, servicii de dezvoltare
de pagini web, elaborare și întreținere de pagini
web pentru terți, crearea și proiectarea de
pagini web pentru terți, servicii de proiectare și
creare de pagini web, crearea și întreținerea
de pagini web personalizate, proiectare, creare
și programare de pagini web, creare de pagini
web pentru alte persoane, găzduire de pagini
web pe internet (hosting), creare, proiectare și
întreținere de pagini web, proiectare de pagini
web în scopuri publicitare, proiectare și creare
de pagini principale și pagini web, compilare
de pagini web pentru internet, gestionare de
pagini web pentru terți, proiectare și realizare de
pagini principale și de site-uri web, proiectare
și actualizare de pagini principale și de site-
uri web, proiectare și design grafic pentru
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crearea paginilor web pe internet, proiectare
și dezvoltare de pagini principale și site-uri
web, proiectare și implementare de pagini web
în rețea pentru terți, creare și întreținere de
site-uri (pagini web) pentru terți, proiectare de
pagini principale și de site-uri web, proiectare
grafică pentru compilare de pagini web pe
internet, proiectare și implementare de pagini
web pentru terți, servicii de creare de pagini
web de internet, instalare de pagini web pe
internet pentru terți, creare de pagini web stocate
electronic pentru servicii online și pe internet,
creare de imbracaminte, incaltaminte si articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
design de încălțăminte.

───────

(210) M 2021 02411
(151) 23/03/2021
(732) VIVIANA-IOANA PATEA, STRADA

SG. DUMITRU PENE NR. 1,
BLOC J52, SCARA 1, ETAJ 3,
AP. 24, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ProFian

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 27.05.01; 27.05.24

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

45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor, servicii
funerare.

───────
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(210) M 2020 09055
(151) 25/01/2010
(732) SKYGARDEN Arnulfpark GmbH &

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR.
201, GLOBALWORTH TOWER,
CAMERA 17 - 07, ET. 17, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)
Skygarden

(300)
Prioritate invocată:
302009044834.5/27-07-2009/DE

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

19. Construcții (nerealizate din metal),
monumente (nerealizate din metal).
35. Lucrări de birou referitoare la afaceri în
domeniul imobiliar și la construirea de clădiri,
managementul afacerilor în domeniul imobiliar și
al construirii de clădiri, administrarea afacerilor
în domeniul imobiliar și al construirii de clădiri,
servicii de promovare în domeniul construcțiilor,
și anume organizarea de proiecte de
construcții la nivel de organizație, intermediere
de contracte referitoare la construirea de
proprietăți imobiliare pentru terți, consultanță în
domeniul managementului afacerilor referitoare
la afacerile cu proprietăți imobiliare, dezvoltarea
de concepte de publicitate și marketing
precum și publicitate și marketing în domeniul
proprietăților imobiliare.

36. Afaceri imobiliare: administrare de imobile,
procurare, închiriere și leasing de proprietăți
imobiliare, contracte de intermediere referitoare
la achiziționarea și vânzarea de proprietăți
imobiliare, intermediere privind sectorul
imobiliar, servicii de promovare în domeniul
construcțiilor, și anume întocmirea de proiecte
de construcții in vederea obținerii de finanțare,
dezvoltare de concepte de utilizare a
proprietăților imobiliare referitoare la aspectele
financiare, evaluări imobiliare.
37. Servicii de promovare a construcțiilor, și
anume coordonarea de proiecte de construcții,
întreținerea clădirilor și repararea clădirilor,
supervizare de lucrări de construcții, construcție
de clădiri.
42. Dezvoltarea de concepte de utilizare
a proprietăților imobiliare referitoare la
aspectele tehnice, servicii de promovare a
construcțiilor și anume organizarea tehnică
a proiectelor de construcții, organizarea
tehnică a proiectelor, consultanță în domeniul
construcțiilor (consultanță în arhitectură).

───────

Co. KG, TÖLZER STR. 12, 
GRÜNWALD, D-82031 ,
GERMANIA
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(210) M 2021 01046
(151) 01/10/2018
(732) JACKALL, Inc., 22-7, MANO 5-

CHOME, OTSU-SHI, SHIGA ,
520-0232, JAPONIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

JACKALL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.08; 03.01.24

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

25. Îmbrăcăminte impermeabilă pentru vremea
rea, îmbrăcăminte, încălţăminte, încălţăminte
specială pentru sport, articole de îmbrăcăminte
pentru sport.
28. Echipament pentru sport.

───────
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