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Cereri Mărci publicate în 30/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04714 23/06/2021 INOVA PHARMA SRL INOVA Pharma smart healthcare

2 M 2021 04803 23/06/2021 TOTALMED SRL TOTALMED APARATURA
MEDICALA

3 M 2021 04804 23/06/2021 FUNTASTIC PARTY EVENTS FUNTASTIC PARTY

4 M 2021 04808 23/06/2021 ORKLA FOODS ROMANIA SA Ardealul FAINOŞAG ZDRAVĂN
DE LA FLOAREA LU' ION

5 M 2021 04809 23/06/2021 ORKLA FOODS ROMANIA SA Ardealul - FAINOŞAG - FINUŢ
DE LA ALINA LUI IONUŢ

ACASA LA MATEI

10 M 2021 04842 23/06/2021 ADRIAN TABARAC Monitorul de Brăila

11 M 2021 04843 23/06/2021 EDRINKS.RO S.R.L POVESTE DE TOAMNA

12 M 2021 04844 23/06/2021 GEORGIANA MANESCU brick

13 M 2021 04845 23/06/2021 MACROMEX SRL mercadi

14 M 2021 04846 23/06/2021 MACROMEX SRL bocado

15 M 2021 04848 23/06/2021 JOINT STOCK COMPANY FATS
AND OIL INTEGRATED WORKS

Premium QUALITY

16 M 2021 04849 23/06/2021 JOINT STOCK COMPANY FATS
AND OIL INTEGRATED WORKS

Premium QUALITY

17 M 2021 04850 23/06/2021 JOINT STOCK COMPANY FATS
AND OIL INTEGRATED WORKS

Premium QUALITY

18 M 2021 04851 23/06/2021 JOINT STOCK COMPANY FATS
AND OIL INTEGRATED WORKS

Premium QUALITY

19 M 2021 04852 23/06/2021 JOINT STOCK COMPANY FATS
AND OIL INTEGRATED WORKS

Premium QUALITY

20 M 2021 04853 23/06/2021 S.C 42KMFILM S.R.L FILM 42

21 M 2021 04855 23/06/2021 DAC ENERGY TECHNOLOGY
S.R.L.

DacEnergy

22 M 2021 04856 23/06/2021 VICTOR PAUL MOȘTEANU MIXOLOGY CHALLENGE

23 M 2021 04857 23/06/2021 CROSS CITY S.R.L. VESTORIA CITY

6 M 2021 04838 22/06/2021 ENI GH. CORNELIA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

7 M 2021 04839 23/06/2021 FLORIANA TUDORACHE MAGIC SMILE Dental Clinic

8 M 2021 04840 23/06/2021 RAINBERRY, INC. BITTORRENT

9 M 2021 04841 23/06/2021 ASOCIATIA CASA DINTRE TEI AGENDA JURISTULUI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 04858 23/06/2021 NORI YAKITORI SRL NORI YAKITORI

25 M 2021 04859 23/06/2021 SC TV PRODUCTS SRL TV PRODUCTS

26 M 2021 04860 23/06/2021 VISUM OPTIMED SRL OFTALMED

27 M 2021 04861 23/06/2021 ASOCIATIA BUN-SIMT SI
ATITUDINE CIVICA

BUN SIMȚ TURISTIC

28 M 2021 04862 23/06/2021 GRUPA MASPEX SP. Z O.O. Ciao

29 M 2021 04863 23/06/2021 BOGDAN PĂDURARU
S.C. ESCAPOLOGY S.R.L.

MIORITIC ADVENTURES

30 M 2021 04864 23/06/2021 CAROLI FOODS GROUP SRL MAESTRO CU INGREDIENTE
NATURALE

31 M 2021 04865 23/06/2021 CAROLI FOODS GROUP SRL MAESTRO

32 M 2021 04866 23/06/2021 CAROLI FOODS GROUP SRL MAESTRO

33 M 2021 04867 23/06/2021 IOANA-ANDREEA KIRILA AZZEA inspired couture

34 M 2021 04868 23/06/2021 CAROLI FOODS GROUP S.R.L. MAESTRO CU INGREDIENTE
NATURALE

35 M 2021 04869 23/06/2021 CAROLI FOODS GROUP S.R.L. MAESTRO

36 M 2021 04870 23/06/2021 CAROLI FOODS GROUP S.R.L. MAESTRO

37 M 2021 04871 23/06/2021 ALEXANDRU SPINU SPINU DENTAL

38 M 2021 04872 23/06/2021 ALEXANDRU SPINU SPINU LEARNING

39 M 2021 04873 23/06/2021 EVENT MARKET PLATFORM
S.R.L.

TULIPR
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(210) M 2021 04714
(151) 23/06/2021
(732) INOVA PHARMA SRL, SOS.

ALEXANDRIEI, NR. 40, BL. 25,
SC. 2, ET. 2, AP. 20, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, 077025, ILFOV,
ROMANIA

(540)

INOVA Pharma
smart healthcare

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 05.05.20; 26.04.02

(591) Culori revendicate:albastru închis (HEX
#163756), verde (HEX #9ec13b), gri
(HEX #c0bdbd)

(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
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățarea
dinților, preparate pentru curățare și odorizante,
preparate de curățare pentru piele, preparate
pentru curățarea protezelor dentare, preparate
masticabile pentru curățarea dinților, preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, preparate
pentru curățare impregnate pe discuri cosmetice.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, plasturi, fungicide, preparate
farmaceutice, alimente pentru bebeluși,
preparate pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, preparate pentru curățarea pielii, de
uz medical, preparate pentru curățarea lentilelor
de contact, produse de curățare pentru acnee
(preparate farmaceutice).
10. Articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de masaj,

aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală, instrumente chirurgicale,
membre artificiale.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice, servicii de analiză
industrială.
44. Distrugerea animalelor dăunătoare în
agricultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 04803
(151) 23/06/2021
(732) TOTALMED SRL, STR.

REPUBLICII NR. 127, JUDEŢ
BRAŞOV, SANPETRU, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

TOTALMED
APARATURA MEDICALA

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 24.13.25; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (RGB
0.106.160, RGB 0.138.187), alb, gri

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi artificiali.

───────
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(210) M 2021 04804
(151) 23/06/2021
(732) FUNTASTIC PARTY EVENTS,

PIATA NATIUNILOR UNITE NR.
3-5, BL. B2, SC. A, ET. 5, AP. 28,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FUNTASTIC PARTY

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 01.01.05;
26.13.25

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

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

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

───────

(210) M 2021 04808
(151) 23/06/2021
(732) ORKLA FOODS ROMANIA

SA, STRADA GRIGORE
ALEXANDRESCU, NR.89-97,C1,
CORP C(S+P+2E), SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Ardealul FAINOŞAG ZDRAVĂN
DE LA FLOAREA LU' ION

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 06.07.25; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01

(591) Culori revendicate:albastru
(R17G23B94), maro (R0G119B192),
albastru deschis (R124G44B24)

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

29. Extracte din carne, carne conservată, carne
la conservă, paste de carne, pate de ficat/
pasta de ficat tartinabile, pate de ficat de gască
tartinabil, pate de ficat foie-gras tartinabile, paste
de fructe şi legume, pateu vegetal tartinabil,
pateuri vegetale tartinabile.
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), cercetare de marketing,
marketing, studii de marketing, servicii de
relaţii media, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în
scopuri publicitare, publicitate exterioara,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, marketing cu public ţintă, publicitate
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prin televiziune.actualizarea materialelor de
publicitate, optimizarea traficului site-urilor web,
( serviciile din clasa 35 sunt pentru produsele
menţionate in clasa 29).
39. Livrarea bunurilor, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, transportul de mărfuri,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/ înmagazinare, informaţii
despre depozitare, transport, logistica
transporturilor, descărcarea încărcăturilor,
închirierea de depozite, (serviciile din clasa 39
sunt pentru produsele menţionate in clasa 29).

───────

(210) M 2021 04809
(151) 23/06/2021
(732) ORKLA FOODS ROMANIA

SA, STRADA GRIGORE
ALEXANDRESCU, NR.89-97,C1,
CORP C(S+P+2E), SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Ardealul - FAINOŞAG - FINUŢ
DE LA ALINA LUI IONUŢ

(531) Clasificare Viena:
06.07.25; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis
(RGB 17 23 94), mov (RGB 79 45 133),
albastru (RGB 0 119 192)

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

29. Extracte din carne, carne conservată, carne
la conservă, paste de carne tartinabile, pate
de ficat/pastă de ficat tartinabil, pate de ficat
de gâscă tartinabil, pate de ficat foie-gras
tartinabil, paste de fructe şi legume, pateu
vegetal tartinabil, pateuri vegetale tartinabile.

35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, producția de clipuri
publicitare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), cercetare de marketing,
marketing, studii de marketing, servicii de
relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, publicitate online pe
o rețea de calculatoare , sondaje de opinie,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în
scopuri publicitare, publicitate exterioara,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, marketing cu public țintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, optimizarea traficului site-urilor web,
(serviciile din clasa 35 sunt pentru produsele
menționate în clasa 29).
39. Livrarea bunurilor, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, transportul de
mărfuri, operațiuni de încărcare-descărcare,
depozitarea de bunuri, depozitare /
înmagazinare, informații despre depozitare,
transport, logistica transporturilor, descărcarea
încărcăturilor, închirierea de depozite, (serviciile
din clasa 39 sunt pentru produsele menționate in
clasa 29).

───────
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INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
STRADA SCOALA VECHE, NR.3,
JUDETUL TULCEA, LUNCAVITA,
TULCEA, ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUȚ
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI, NR 1, BL 94B, SC B,
AP 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

ACASA LA MATEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14; 03.09.01

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu,
albastru, turcoaz

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

35. Asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, campanii de marketing,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
difuzare de anunțuri publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzarea de anunțuri
publicitare și anunțuri comerciale, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale, prezentare de bunuri si servicii,
prezentare de produse, promovarea produselor

și serviciilor altor persoane prin internet,
prezentarea produselor si serviciilor prin
orice mijloace de comunicare, promovarea
vânzărilor, realizare de expoziții în scopuri
comerciale, realizare de târguri comerciale,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
in scop publicitar, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, servicii de
comenzi online, servicii de desfacere, servicii de
gestionare a lanțului de aprovizionare, servicii de
merchandising, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de servicii şi
producătorii de bunuri, în special în restaurant, in
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, servicii de intermediere comercială
între clienţi şi prestatori de servicii şi producătorii
de bunuri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, punerea
împreună spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse si servicii (exceptand transportul
lor), permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lant de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, managementul afacerilor pentru
pensiuni, hoteluri si restaurante, servicii de
intermediere comercială între clienţi şi prestatorii
de servicii şi producătorii de bunuri, în special
în pensiuni sau restaurante. intermediere de
achiziţii (achiziţia de produse şi servicii pentru
alte afaceri), servicii de intermediere comercială
între clienţi şi prestatorii de servicii şi producătorii
de bunuri, în special în pensiuni sau restaurant,
organizarea de expoziţii, targuri, prezentari de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
administrarea comerciala de licente de servicii si
produse pentru terti .

(210) M 2021 04838
(151) 22/06/2021
(732) ENI GH. CORNELIA
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43. Agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire, asigurare de spații de cazare pentru
turiști, servicii oferite de baruri, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii oferite de
case de oaspeți, servicii oferite de case de
vacanță, servicii de catering, servicii de catering
de alimente şi băuturi, cazare temporară, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi în internet-
cafe, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, furnizare de spații și materiale
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii
oferite de hanuri turistice, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, închiriere de camere, închiriere
de case de vacanță, închiriere de construcții
transportabile, închiriere de echipament de
catering, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de recepții pentru nunți (spații),
servicii oferite de pensiuni, servicii oferite de
pensiuni pentru animale, servicii oferite de
pensiuni pentru animale de companie, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, rezervare
de locuri de cazare pentru vacanțe, rezervare
pe internet de cazare temporară, rezervări de
camere, rezervări de pensiuni, rezervări de
spații de cazare temporară, rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de catering pentru
firme, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de catering pentru instituții educaționale,
servicii de catering pentru școli, servicii de
fast food la pachet, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurante fast-food, servicii
hoteliere, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii de catering pentru centre de conferințe,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de terasă berărie, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servire de alimente și băuturi, serviciu
de catering pentru instituții, servire de alimente
și băuturi în internet-café, servirea de băuturi în
berării, servicii oferite de snack-baruri.

───────

(210) M 2021 04839
(151) 23/06/2021
(732) FLORIANA TUDORACHE,

BD. DIMITRIE CANTEMIR NR.
18, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MAGIC SMILE Dental Clinic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 02.09.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru
(Pantone2738C), roz (Pantone2405C),
albastru inchis (Pantone 2995C)

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

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

───────

(210) M 2021 04840
(151) 23/06/2021
(732) RAINBERRY, INC., 301

HOWARD STREET, SUITE 2000,
CALIFORNIA, SAN FRANCISCO,
94105, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)
BITTORRENT

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

35. Publicitate, publicitate, marketing și
promovare de servicii pentru terți furnizate prin
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intermediul rețelelor de telefonie mobilă și online,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
și anume furnizarea de acces la unități de
anunțuri pentru mobil și desktop pentru campanii
publicitare video, grafice și mobile.

───────

(210) M 2021 04841
(151) 23/06/2021
(732) ASOCIATIA CASA DINTRE TEI,

STR MORII NR 19, JUDETUL OLT,
BRASTAVĂȚU, OLT, ROMANIA

(540)
AGENDA JURISTULUI

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

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, tipărituri, fotografii, papetări, materiale
pentru artişi , pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilierului), material
didactic sau pentru învăţămant (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj,
caractere tipografice.

───────

(210) M 2021 04842
(151) 23/06/2021
(732) ADRIAN TABARAC, B-DUL

INDEPENDENTEI NR 215,
JUDETUL BRAILA, BRAILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

Monitorul de Brăila

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.06

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

clase:

16. Publicatii periodice.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 04843
(151) 23/06/2021
(732) EDRINKS.RO S.R.L, STR LESPEZI

NR 28, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
POVESTE DE TOAMNA

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

29. Carne, peste, pasari de curte si vanat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate, uscate si coapte, jeleuri, gemuri, oua,
lapte, branza, unt, iaurt si alte produse lactate,
uleiuri si grasimi alimentare.
32. Bere, bauturi non-alcoolice, ape minerale
si gazoase si alte bauturi nealcoolice, bauturi
din fructe si sucuri de fructe, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apa gazoasa, bauturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere, cocktail-
uri pe baza de bere, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri nealcoolice, bauturi energizante, sucuri
de fructe/suc de fructe, nectaruri de fructe
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri
nefermentat, bauturi izotonice, limonade, bauturi
non-alcoolice din fructe uscate, shandy, bere
de malt, must de malt, apa minerala (bauturi),
must, bauturi nealcoolice pe baza de suc de
fructe, bauturi nealcoolice, bauturi nealcoolice pe
baza de miere, bauturi nealcoolice aromatizate
cu cafea, bauturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, bauturi sportive bogate in proteine, bauturi
pe baza de orez, altele decat substituentii
de lapte, sarsaparilla (bauturi nealcoolice),
sifon, smoothie-uri, apa carbogazoasa, bauturi
racoritoare, bauturi pe baza de soia altele decat
substituentii de lapte, ape de masa, suc de
rosii (bautura), sucuri de legume (bauturi), ape
(bauturi).
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive*,
bautura alcoolica distilata de baza de grane,
bauturi alcoolice, cu exceptia berii, bauturi
alcoolice care contin fructe, bitter, coniac,
cidru alcoolic , cocktail-uri* alcoolice, curacao,
digestive (lichioruri si spritoase), bauturi distilate,
esente alcoolice, gin, hidromel (mied)/ mied
(hidromel), kirsch, lichioruri, bauturi alcoolice pe
baza de trestie de zahar, lichioruri de menta,
bauturi alcoolice pre-amestecate altele decat
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pe baza de bere, alcool din orez, rom, sake,
spritoase (bauturi), vodca, whisky, vin.

───────

(210) M 2021 04844
(151) 23/06/2021
(732) GEORGIANA MANESCU, STR.

LIVIU REBREANU NR. 3, BL.
53, SC. 3, AP. 30, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

brick

(531) Clasificare Viena:
11.03.14; 27.05.01; 27.05.24

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

43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
baruri de cocteiluri, bodegi de vinuri, servicii
oferite de bufet salate, servicii oferite de bufete
cu autoservire, servicii oferite de cantine, servicii
oferite de ceainării, decorare de alimente,
decorare de torturi, fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 04845
(151) 23/06/2021
(732) MACROMEX SRL, CALEA

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

(540)

mercadi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.06; 26.11.12; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#228B22, 8DB600, #006A4E), galben
(HEX #FFDB58), portocaliu (HEX
#F06449),

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

29. Carne, peste, pâsâri si vânat, extracte de
carne, fructe si legume conservate, congelate,
uscate si gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 04846
(151) 23/06/2021
(732) MACROMEX SRL, CALEA

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

(540)

bocado

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.08

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1'231F20), portocaliu (HEX #E95C4B,
galben (HEX #FCB116), verde (HEX
#80B83F)

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

29. Carne, peste, pâsâri si vânat, extracte de
carne, fructe si legume conservate, congelate,
uscate si gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04848
(151) 23/06/2021
(732) JOINT STOCK COMPANY FATS

AND OIL INTEGRATED WORKS,
UL. TITOVA 27, SVERDLOVSKAYA
OBLAST, EKATERINBURG,
RU-620085, RUSIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

Premium QUALITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.05.01; 08.07.25; 05.03.16;
29.01.15

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

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

30. Muştar.
───────
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(210) M 2021 04849
(151) 23/06/2021
(732) JOINT STOCK COMPANY FATS

AND OIL INTEGRATED WORKS,
UL. TITOVA 27, SVERDLOVSKAYA
OBLAST, EKATERINBURG,
RU-620085, RUSIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

Premium QUALITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.01.07; 08.05.02; 08.07.25;
05.03.16; 29.01.15

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

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

30. Muştar.
───────

(210) M 2021 04850
(151) 23/06/2021
(732) JOINT STOCK COMPANY FATS

AND OIL INTEGRATED WORKS,
UL. TITOVA 27, SVERDLOVSKAYA
OBLAST, EKATERINBURG,
RU-620085, RUSIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

Premium QUALITY

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

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde inchis, galben, rosu, maro, alb,
caramiziu

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

30. Muştar.
───────
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(210) M 2021 04851
(151) 23/06/2021
(732) JOINT STOCK COMPANY FATS

AND OIL INTEGRATED WORKS,
UL. TITOVA 27, SVERDLOVSKAYA
OBLAST, EKATERINBURG,
RU-620085, RUSIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

Premium QUALITY

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

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
inchis, galben, rosu, maro, alb, rosu
inchis

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

30. Muştar.
───────

(210) M 2021 04852
(151) 23/06/2021
(732) JOINT STOCK COMPANY FATS

AND OIL INTEGRATED WORKS,
UL. TITOVA 27, SVERDLOVSKAYA
OBLAST, EKATERINBURG,
RU-620085, RUSIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

Premium QUALITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 08.07.03

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
inchis, galben, rosu, maro, alb, negru,
crem

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

30. Muştar.
───────

(210) M 2021 04853
(151) 23/06/2021
(732) S.C 42KMFILM S.R.L, STR

HISTRO BOTEV, NR 34, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FILM 42
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

9. Filme cinematografice, expuse, compact-
discuri (audio-video), compact-discuri (memorie
numai pentru citire), fisiere de imagini
descarcabile, DVD playere, aparate pentru
editarea filmelor cinematografice, aparate pentru
taierea filmelor, filme, expuse, suporturi de
inregistrare audio, benzi de inregistrare audio,
aparate de inregistrare video, casete video.
41. Productii de film, altele decat filmele
publicitare, regizarea de filme, alta decat
filmele publicitare, servicii de studiouri de film,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decat cele publicitare, microfilmare, productia
de spectacole, distributie de filme, furnizarea
de filme,nedescarcabile, prin servicii video la
cerere, furnizarea online de imagini video,
nedescarcabile, inchirierea de filme, dublari,
servicii de editare video pentru evenimente,
editarea casetelor video, inregistrarea pe casete
video, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informatii in domeniul
divertismentului, furniyarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale.

───────

(210) M 2021 04855
(151) 23/06/2021
(732) DAC ENERGY TECHNOLOGY

S.R.L., STR. PETRU RAREŞ
NR. 1, CARTIER TUDOR
VLADIMIRESCU, BL. P15, SC.
B, ET. 4, AP.17, CAMERA NR. 2,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

DacEnergy

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 02.09.14;
26.15.09; 26.04.14

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

clase:
2. Vopsele, vernisuri și lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare și gravare, rășini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie și pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire și artă.
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea
prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.
6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
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urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
14. Metale prețioase și aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
ceasornice și instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
și pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptușire,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute și
înlocuitori ai acestora.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────

(210) M 2021 04856
(151) 23/06/2021
(732) VICTOR PAUL MOȘTEANU, STR.

VASILE ALECSANDRI NR. 1B,
BL. 1, ET. 1, AP. 17, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. ELOCINTEI
NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
013311, ROMANIA

(540)

MIXOLOGY CHALLENGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.04.05

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

35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare a competițiilor de barmani, prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv online
prin rețele sociale, website propriu/ale terților
sau platforme multimedia, informare, asistență,
informații comerciale şi consiliere pentru barmani
referitoare la înscrierea si participarea la
concursuri si competiții de barmani, producția de
clipuri publicitare, publicarea de texte publicitare
in mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, compilarea statisticilor şi a
informațiilor în baze de date computerizate, toate
acestea in legătură cu competițiile de barmani,
naționale sau internaționale.
41. Organizarea, coordonarea, planificarea si
desfășurarea de competiții de/pentru barmani,
servicii de educație în domeniul consumului
responsabil de băuturi preparate de barmani
profesioniști, organizarea de cursuri și instruire,
activități recreative, distractive și de divertisment,
difuzarea de emisiuni de radio și televiziune,
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programe audiovizuale, servicii jurnalistice în
sistem liber-profesionist, servicii de scriere
pentru bloguri, editare de texte scrise altele decât
cele publicitare, publicare de cărţi, reviste, ziare,
periodice, cataloage, brosuri, jurnale, comentarii,
articole, inclusiv pe internet sau on-line,
organizarea de seminarii, conferințe, workshop-
uri, evenimente de specialitate, toate acestea
legate de domeniul consumului responsabil de
alcool și de barmani profesioniști sau amatori.

───────

(210) M 2021 04857
(151) 23/06/2021
(732) CROSS CITY S.R.L., DN1, KM

392+600, JUDEŢ ALBA, OIEJDEA,
ALBA, ROMANIA

(540)

VESTORIA CITY

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 01.03.02;
01.03.15

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
7477 C), crem (Pantone 466 C)

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.

───────

(210) M 2021 04858
(151) 23/06/2021
(732) NORI YAKITORI SRL, STR. CPT.

RADU DRAGOS NR. 46, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

NORI YAKITORI

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
3517C), negru (Pantone 2336C)

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

9. Software de calculator descărcabil, sub
formă de aplicaţii pentru aparate electronice şi
telefoane portabile, în special pentru oferte de
prezentare de produse şi de servicii în baze de
date şi pentru plasarea imediată a comenzilor.
29. Pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
nu vii, produse din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște preparate, pentru consum
uman, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
alimente refrigerate din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște, produse alimentare din
carne, supe, salate preparate, mâncăruri cu
legume preparate, mâncăruri preparate pe bază
de carne.
30. Mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
paste uscate și proaspete, noodles și paste
umplute, mâncăruri și gustări pe bază de
orez, sandvişuri, pacheţele de primăvară, sushi,
mâncăruri preparate pe bază de paste.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata de produse alimentare și băuturi,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
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furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de produse alimentare.
42. Dezvoltare și găzduire de platforme
informatice pentru furnizarea de produse şi
prestarea de servicii, în baze de date cu acces
electronic, interactiv, pentru plasarea imediată a
comenzilor, în domeniul alimentaţiei publice, de
catering, al transportului de alimente şi băuturi,
construirea și dezvoltarea unei platforme de
internet pentru comerțul electronic cu produse
alimentare.
43. Preparare de mâncăruri, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, servicii de bufet, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii
de mâncare la pachet, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 04859
(151) 23/06/2021
(732) SC TV PRODUCTS SRL, NR. 1/

B, JUD. BIHOR, COMUNA INEU,
BIHOR, ROMANIA

(740) LABIRINT AGENTIA DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR.28, JUD. ARAD, ARAD, 310151,
ARAD, ROMANIA

(540)

TV PRODUCTS

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.05.01; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv publicitate on-line într-
o rețea informatizată şi prin site-urilor web
specializate, realizare de benzi video, discuri
în format video şi înregistrări audio-vizuale
în scopuri promoţionale, de marketing şi
publicitare, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unei game variate produse: produse
cosmetice, uleiuri esențiale și parfumuri,
produse de igienă și produse pentru ingrijirea
corpului, produse și aparate pentru saloane
de infrumusețare, produse și aparate pentru
masaj și relaxare, pentru fitness și gimnastică,
produse, aparate și ustensile pentru curățenie
și dezinfectare: aspiratoare, diferite mopuri și
mătură electrică, aeroterme, dezumidificatoare
electrice, purificatoare de aer, lămpi cu UV,
aparate și instalații pentru incălzire, răcire
și ventilație, aparate și dispozitive medicale,
dispozitive ortopedice, dispozitive și scule
dentare, diferite produse pentru bucătărie și
electrocasnice mici: vase de gătit, fripteuze,
fierbătoare, plite și discuri cu inducție, grille și
grătare electice, storcătoare și blendere, rășnițe,
uscătoare de fructe, ascuțitoare electrice,
aparate, unelte și scule pentru casă, curte
și grădină: aparate antidăunători, anticârtițe,
antigândaci, plase magnetice pentru insecte,
saltele gomflabile, diferite piscine și accesorii,
pavilion piscină, jacuzzi și accesorii, duș solar,
suporți, treaptă și scaun pentru toaletă și cadă
de baie, placă absorbantă pentru baie, lămpi
led cu încălcare solară și senzori de mișcare
și diferite lămpi solare pentru grădină, jucării
pentru copii, trambuline, paddleboard, accesorii
pentru animale de companie, îmbrăcăminte și
incălțaminte pentru femei și bărbați și accesorii,
bijuterii (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prezentarea și vânzarea
produselor en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzarea prin corespondență, inclusiv online
prin intermediul unor web situri specializate sau a
emisiunilor de teleshoping, organizare de târguri
și expoziții în scop comercial și publicitar, servicii
oferite de magazine și lanțuri de magazine
specializate inclusiv online, consultanță pentru
afaceri şi management, consiliere pentru oferte
adaptate fiecărui client, studiu de piaţă, sondaje
de opinii, servicii de agenţii de import-export.

───────
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(210) M 2021 04860
(151) 23/06/2021
(732) VISUM OPTIMED SRL, STR.

PERIŞ NR. 23, SECTOR 2,
BUCURESTI, 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)
OFTALMED

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

9. Ochelari anti-orbire, apertometre (optică),
aparate şi instrumente pentru astronomie,
binocluri, lentile de apropiere, lentile de contact,
containere pentru lentilele de contact, lentile
de corectare (optică), rame foto digitale,
oculare, instrumente care conţin oculare,
ochelari de protecţie, ochelari de protecţie
pentru sporturi, lentile pentru astrofotografie,
lupe (optică), aparate de măsurat, dispozitive
de măsurat, electrice, instrumente de măsurare,
şuruburi micrometrice pentru instrumentele
optice, micrometre / instrumente de măsură,
oglinzi (optică), obiective (lentile) (optică),
lanterne optice / lămpi optice, lentile optice,
instrumente şi aparate optice, sticlă optică,
condensatoare optice, suporturi optice de
date, prisme (optică), folii de protecţie
adaptate pentru ecranele de calculator, folii
de protecţie adaptate pentru telefoanele
inteligente, refractoare, lentile selfie, ochelari
inteligenţi, lanţuri pentru ochelari, şnururi
pentru ochelari, lentile pentru ochelari, rame
pentru ochelari, tocuri pentru ochelari, ochelari,
ochelari de soare, telescoape, lupe textile,
dispozitive pentru tehnologia informaţiei, audio-
vizuale, multimedia şi fotografice, dispozitive
audio-vizuale şi fotografice, dispozitive pentru
captarea şi dezvoltarea imaginilor, dispozitive
optice, amplificatori şi dispozitive de corecţie,
potenţiatoare optice, ochelari corectori, ochelari
antiorbire, ochelari antireflex, ochelari 3d,
ochelari antipraf, ochelari fantezie, sticlă de
ochelari, ochelari de vedere, apărători pentru
ochelari, suporturi pentru ochelari, ochelari de
schi, ochelari pentru ciclişti, ochelari pince-
nez, ochelari fără braţe, etuiuri de ochelari,
braţe de ochelari, ochelari de citit, rame de
ochelari, rame de ochelari nemontate, rame
pentru ochelari de soare, rame de ochelari

fără brațe, rame din metal pentru ochelari,
rame din plastic pentru ochelari, rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare, rame
pentru ochelari din metal și material sintetice,
rame de ochelari fabricate dintr-o combinație
de metal și plastic, rame pentru ochelari
din metal sau dintr-o combinație de metal
și materiale plastice, șnururi pentru ochelari
de soare, șnururi pentru ochelari fără brațe,
defazoare optice, vizoare optice, obturatoare
optice, reflectoare optice, filtre optice, receptoare
optice, obiective (optică), discuri optice, creioane
optice, transmiţătoare optice, produse de optică,
lentile, lentile oftalmologice, lentile fotografice,
lentile brute, lentile interschimbabile, cutii pentru
lentile, lentile pentru mărit, lentile optice pentru
cătări, ochelari cu lentile polarizate.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de
rambursare pentru terţi, servicii de intermediere
afacerilor cu privire la cu potrivirea potenţialilor
investitori privaţi cu antreprenorii care au
nevoie de finanţare, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
indexurilor de informaţii pentru scopuri
comerciale sau publicitare, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
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în publicitate, analiza costurilor, căutare de
date în fişierele calculatorului pentru terţi,
demonstraţii cu produse, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar
al afacerii, marketing, servicii de relaţii
media, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scop publicitar, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale închirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, marketing
cu public ţintă, pregătirea documentaţiei
fiscale, servicii de depunere a documentaţiei
fiscale, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(lucrări de birou), actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, servicii de comerţ, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu ochelari anti-orbire, servicii de

vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu apertometre (optică), servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu aparate şi instrumente pentru astronomie,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu binocluri, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
lentile de apropiere, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu containere pentru
lentilele de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu lentile
de corectare (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
foto digitale, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu oculare, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu instrumente care conţin oculare,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu ochelari de protecţie, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu ochelari de protecţie pentru sporturi,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu lentile pentru astrofotografie,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu lupe (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu aparate de măsurat, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu dispozitive de măsurat, electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu instrumente de măsurare, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu şuruburi micrometrice pentru instrumentele
optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu micrometre / instrumente
de măsură, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
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vânzare online în legătură cu oglinzi (optică),
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu obiective (lentile) (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu lanterne optice / lămpi optice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu lentile optice, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
instrumente şi aparate optice, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
sticlă optică, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu condensatoare
optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu suporturi optice de date,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu prisme (optică), servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu folii de protecţie
adaptate pentru telefoanele inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu refractoare, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
lentile selfie, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu ochelari inteligenţi,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu lanţuri pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu şnururi pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu lentile pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu rame pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
tocuri pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online

în legătură cu ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu telescoape, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu lupe textile, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
audio-vizuale, multimedia şi fotografice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu dispozitive audio-vizuale şi
fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu dispozitive pentru
captarea şi dezvoltarea imaginilor, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu dispozitive optice, amplificatori şi dispozitive
de corecţie, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu potenţiatoare
optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu ochelari corectori, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu ochelari antiorbire, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu ochelari 3d, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu ochelari antipraf, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu ochelari
fantezie, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu sticlă de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu apărători pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
suporturi pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu ochelari
de schi, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu ochelari pentru
ciclişti, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
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online în legătură cu ochelari pince-nez, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu etuiuri
de ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu braţe de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu ochelari de citit, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu rame de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
de ochelari nemontate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
de ochelari fără brațe, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
din metal pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
din plastic pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
rame pentru ochelari de vedere și ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu rame pentru ochelari din
metal și material sintetice, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
rame de ochelari fabricate dintr-o combinație
de metal și plastic, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
pentru ochelari din metal sau dintr-o combinație
de metal și materiale plastice, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu şnururi
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
şnururi pentru ochelari fără brațe, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu defazoare optice, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu vizoare
optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare

online în legătură cu obturatoare optice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu reflectoare optice, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu filtre
optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu receptoare optice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu obiective (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu discuri
optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu creioane optice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu transmiţătoare optice, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu produse de optică, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu lentile,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu lentile oftalmologice, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu lentile fotografice, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu lentile
brute, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu lentile interschimbabile,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu cutii pentru lentile, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu lentile pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu lentile
optice pentru cătări, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu ochelari
cu lentile polarizate, servicii de informare a
consumatorilor.
44. Servicii de medicină alternativă, îngrijirea
sănătăţii, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament, furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice, asistenţă medicală,
închirierea de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilităţi,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
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servicii de telemedicină, servicii de terapie,
furnizarea de informații medicale, servicii oferite
de clinici medicale, efectuarea de controale
medicale, servicii medicale, consultații medicale,
servicii de asistență medicală pentru oameni,
servicii medicale și de sănătate, servicii de
consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii de clinici medicale și de sănătate, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
furnizarea de informatii medicale prin intermediul
unei retele globale de calculatoare, servicii
de testare a vederii (opticieni), servicii de
oftalmologie.

───────

(210) M 2021 04861
(151) 23/06/2021
(732) ASOCIATIA BUN-SIMT SI

ATITUDINE CIVICA, STR.
GEORGE CALINESCU NR.12,
SC. B, AP. 9., JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

BUN SIMȚ TURISTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Publicaţii periodice, publicaţii imprimate,
ziare, reviste (publicaţii periodice) manuale,

tipărituri, albume, almanahuri, saci (pungi,
plicuri) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
broşuri, semne de cărţi, cărţi, calendare,
cutii din carton sau hârtie, plicuri (papetărie),
invitaţii (papetărie), fanioane din hârtie,
fluturaşi publicitari, fluturaşi informativi, forme
imprimate, etichete, altele decât din material
textil, reprezentări grafice, reproduceri grafice,
felicitări, hărţi geografice, hârtie de ambalat,
carnete (papetărie), carnete de scris, pancarte
din carton sau hârtie, timbre de corespondenţă,
cărţi poştale, postere, prospecte, ştampile,
instrumente de scris, materiale de scris.
35. Servicii de publicitate prin intermediul
obiectelor promotionale pentru actiuni de
ecologizare, răspândirea materialelor publicitare
şi promoţionale, intermedierea serviciilor
de telecomunicaţii, recrutarea personalului,
marketing, servicii de culegere a ştirilor,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii
şi târguri în scopuri publicitare, servicii de
fotocopiere, producţia de clipuri publicitare,
relaţii publice, scrierea şi publicarea textelor
publicitare, transcriere, dactilografiere, căutare
de sponsorizare, servicii de secretariat, servicii
de cercetare a pieţei, organizare şi coordonare
de expoziţii şi târguri referitoare la probleme de
afaceri, economice şi comerciale, sensibilizare
în ceea ce priveşte subiectele şi iniţiativele
de responsabilitate socială, organizare şi
coordonare de programe de voluntariat şi
de proiecte de servicii în folosul comunităţii,
recrutare de voluntari şi asigurarea de
oportunităţi pentru voluntariat, susţinerea şi
promovarea activităţilor pentru binele public,
inclusiv în domeniul educaţiei, învăţământului,
ştiinţei, ocrotirii sănătăţii, dezvoltării economiei,
culturii şi artei, îngrijirii şi asistenţei sociale,
sportului şi recreerii, protecţiei mediului,
protecţiei patrimoniului cultural şi naţional,
servicii de revista presei, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme de
mediu, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de publicitate si
promovare a proiectelor de protejare a naturii
mediului inconjurator, a protecției ecosistemelor
și dezvoltarea spiritului ecologic, servicii de
publicitate si promovare a proiectelor de
protejare a monumentelor naturale, culturale
și de patrimoniu, servicii de publicitate si
promovare a activităților ecologice și montane,
servicii de publicitate si promovare a turismului,
servicii de publicitate si comunicare, dezvoltarea
de campanii promotionale si publicitare, servicii
de consultanta privind organizarea, gestionarea
si promovarea campaniilor de strangere de
fonduri.
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36. Prestare de servicii filantropice de strângere
de fonduri pentru protecția mediului prin
scăderea emisiilor de bioxid de carbon,
strângerea de fonduri, organizarea strângerii
de fonduri, organizarea colectărilor, acordări de
burse de studii, sponsorizare financiară, servicii
filantropice privind donaţiile financiare, colectare
de fonduri de binefacere.
37. Ridicarea deșeurilor (curățare), colectarea
de deșeuri (curățarea gunoaielor), refacerea
marcajelor turistice precum și realizarea de noi
marcaje în zonele de interes turistic, amenajarea
traseelor turistice cu locuri de popas, vetre de
foc în locuri autorizate, puncte de colectare a
deșeurilor, stâlpi de marcaj, indicatoare turistice,
panouri de informare, servicii de conservare
si intretinere a lucrarilor de arta, servicii de
conservare a cladirilor.
41. Servicii educaționale legate de conservarea
mediului, educație și instruire privind
conservarea naturii și mediul, servicii educative
pentru adulți referitoare la probleme de mediu,
educatie si instruire in domeniul mediului si
turismului, servicii de educatie civica si sociala,
servicii de recreere si instruire, activitati sportive
si de recreere, organizarea de activități de
creație și interpretare artistică, realizarea de
spectacole, concerte, ateliere, târguri și expoziții
tematice, în scopuri culturale, educaționale și
de divertisment, organizarea de cursuri de
inițiere, instruire și formare profesională în
domenii precum: protejarea mediului, ridicarea
standardelor în turism, realizarea de conferințe,
seminarii, congrese, dezbateri, cursuri pe
teme ecologice, conduită civilizată față de
obiectivele turistice din natură și din orașe,
organizarea de proiecte, întâlniri, dezbateri,
conferințe, congrese, seminarii care au ca
scop protecția mediului, a monumentelor
naturii și a monumentelor naturale, precum
și a patrimoniului cultural cu potențial
turistic, editarea și publicarea de pliante și
alte materiale informative, având ca temă
conștientizarea turiștilor și a populației în privința
protejării mediului înconjurător, patrimoniului
cultural și potențialului turistic, organizarea
de competiții de turism, educaţie, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), furnizarea servicilor
de amuzament, organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
închirierea filmelor cinematografice, prezentări
cinematografice, servicii de club (amuzament

sau educaţie), organizarea de competiţii
(educaţie sau amuzament), organizarea
competiţiilor sportive, servicii prestate de
reporterii de ştiri, servicii de bibliotecă mobilă,
prezentarea reprezentaţiilor în direct, servicii
oferite de biblioteci, servicii de instruire,
interpretarea limbajului semnelor, furnizarea
de informaţii despre educaţie, furnizarea
de informaţii despre distracţii, furnizarea de
informaţii despre posibilităţi de recreere,
consiliere vocaţională (consiliere educaţională),
producţii de film, altele decât filmele
publicitare, servicii educaţionale, organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional,
prezentarea de reprezentaţii live, servicii de
fotografiere, producţia de programe de radio şi
televiziune, producerea spectacolelor, furnizarea
de publicaţii electronice, nedescărcabile,
publicarea cărţilor, publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online, publicarea textelor, altele
decât textele publicitare, scrierea textelor, altele
decât textele publicitare, traducere, organizarea
de cursuri privind educaţia legală a cetăţenilor
asupra exercitării drepturilor şi responsabilităţilor
fundamentale (servicii de educaţie şi instruire),
organizarea evenimentelor pentru formarea
opiniei politice (servicii de educaţie şi instruire),
realizarea unor programe menite să promoveze
drepturile omului şi libertăţile cetăţeneşti (servicii
de educaţie şi instruire), cercetare, analiză,
studii în domeniul politic, social, economic,
ştiinţific, religios (servicii de educaţie şi instruire),
producţie, organizare şi coordonare de concerte
de binefacere şi de spectacole în scop umanitar
şi de caritate, servicii de educaţie şi instruire
cu privire la drepturile omului, toleranţa ideilor,
interesele sociale, democraţie, corectitudine şi
participare la vot, libertatea de exprimare,
combaterea rasismului, combaterea xenofobiei
şi a discriminării, înregistrare video, servicii
de tabere (educaţie, instruire, divertisment),
organizarea de evenimente în scop sportiv,
educaţional, de instruire sau divertisment,
cursuri prin corespondenţă, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
ştiinţă, dreptul public, drepturile omului,
probleme sociale şi juridice, protecţia mediului,
protecţia patrimoniului cultural şi naţional.

───────
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(210) M 2021 04862
(151) 23/06/2021
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O., UL.

LEGIONÓW 37, WADOWICE,
34-100, POLONIA

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

(540)

Ciao

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.01; 26.11.12;
29.01.14

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

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

32. Ape minerale și gazoase și alte
băuturi nealcoolice, sucuri din fructe,
siropuri și alte preparate pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, sucuri din fructe
nealcoolice, băuturi răcoritoare nealcoolice,
kvass (băutură răcoritoare), băuturi nealcoolice
semi înghețate, pulberi pentru prepararea
băuturilor carbogazoase, băuturi din legume,
băuturi carbogazoase (pulberi pentru băuturi
efervescente), smoothie-uri, băuturi nealcoolice,
apă tonică( băutură nemedicinală), băuturi
nealcoolice pe bază de miere, suc de ananas,
sucuri concentrate de fructe (cordiale), băuturi
nealcoolice cu sarsaparilla, șerbeturi (băuturi),
băuturi (siropuri pentru sucuri vegetale (băuturi)),
băuturi nealcoolice îmbogățite cu oligoelemente,
băuturi nealcoolice cu adaos de vitamine, băuturi
răcoritoare cu conținut scăzut de calorii, apă
minerală (băuturi), esențe pentru prepararea
băuturilor, cu excepția esențelor eterice și a
uleiurilor esențiale, sucuri nealcoolice din fructe,

băuturi nealcoolice din fructe, băuturi izotonice
(nu pentru scopuri medicale), băuturi cu adaos
de vitamine (nu pentru scopuri medicale),
băuturi izotonice, băuturi nealcoolice din fructe,
băuturi pentru sportivi, băuturi energizante,
băuturi energizante ce conțin cofeină, suc de
roșii (băuturi), băuturi cu aromă de fructe,
băuturi din zer, băuturi nealcoolice cu guarana,
sucuri de grapefruit, siropuri concentrate
(băuturi nealcoolice), pastile pentru prepararea
băuturilor carbogazoase, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, băuturi nealcoolice cu gheață pe
bază de fructe, băuturi îmbogățite cu minerale
(nu pentru scopuri medicale), băuturi pe bază
de fructe sau legume, sucuri carbogazoase,
sucuri, sucuri din legume, sucuri de fructe
pentru utilizare ca băuturi, nectaruri din fructe,
nealcoolice, siropuri pentru limonadă, siropuri
pentru băuturi, sirop de limonadă, smoothie-
uri cu legume, băuturi smoothie, smoothie-uri
ce contin cereale și ovăz, cocktail-uri (băuturi
nealcoolice din fructe), smoothie-uri din fructe,
nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice.

───────

(210) M 2021 04863
(151) 23/06/2021
(732) BOGDAN PĂDURARU, STRADA

INDEPENDENȚEI NR. 69D,
BLOC A1, SCARA B, ETAJ 3,
AP. 36, JUDEȚUL CONSTANȚA,
MEDGIDIA, 905600, CONSTANȚA,
ROMANIA
S.C. ESCAPOLOGY S.R.L., STR.
AVIONULUI NR. 26, BIROUL B,
ET. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
014336, ROMANIA

(540)

MIORITIC ADVENTURES
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(531) Clasificare Viena:
03.04.11; 01.01.05; 26.01.01; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2b6682), alb (Hex #ffffff), verde
deschis (HEX #acd289), verde închis
(HEX #556147)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, tricouri, tricouri
imprimate, tricouri pentru yoga, tricouri sportive
fără mâneci, hanorace, geci, căciuli cu ciucuri,
căciuli tip cagulă, căciuli pentru ciclism, șepci
și căciuli pentru sport, căciuli și șepci pentru
ski, mănuși, șorțuri (îmbrăcăminte), bandane,
halate de plajă, costume de înot, costume
informale (casual), berete, mantale, mantale
de ploaie, caftane (mantale lungi de gală),
pelerine, pelerine impermeabile, șaluri și eșarfe
de cap, fulare (eșarfe pentru gât), ciorapi,
talonete pentru ciorapi, accesorii pentru păr
(voaluri), articole de îmbrăcăminte pentru schi,
articole de îmbrăcăminte pentru ciclism, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte termice, articole purtate în jurul
gâtului, ascoturi (cravate), baticuri, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bentițe de protecție pentru urechi, bentițe
și manșete absorbante, benzi antiperspirante
pentru încheietură, bluze de antrenament, bluze
de trening, cămăși, caftane, cămăși din tricot,
cămăși stil sport, căști de protecție contra
frigului pentru urechi (articole de îmrăcăminte),
ciorapi de atletism, ciorapi antiperspiranți,
colanți, ciorapi până la genunchi cu bandă
elastică, combinezoane de protecție, costume,
eșarfe (articole de îmbrăcăminte), egări
(pantaloni), echipament sportiv, fular tip manșon,
fulare (îmbrăcăminte), glugi (îmbrăcăminte),
hanorace sport, helănci, îmbrăcăminte cu led-
uri încorporate, îmbrăcăminte de sport (care
nu include mănușile de golf), îmbrăcăminte
impermeabilă, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, jachete din polar, jachete groase,
jachete de trening, jachete pentru camuflaj,
jachete reflectorizante, maiouri sportive, mănuși
cu un deget pentru snowboard, pantaloni,
pantaloni colanți, pantaloni impermeabili,
pantaloni sportivi, bustiere sport, articole de
încălțăminte, articole de încălțăminte pentru
plajă, bocanci pentru excursii, bocanci de
snow-board, cizme impermeabile, cizme de
zapada, echipament de gimnastică, genți
adaptate special pentru clăpari, ghete, ghete
de munte, ghete sport, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte de atletism, pantofi de sport, teniși,
șosete joase pentru încălțăminte, articole pentru

acoperirea capului, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte, articole care servesc
la acoperirea capului pentru pescuit, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole sportive pentru acoperit capul
(cu excepția căștilor), articole termice pentru
acoperirea capului, banderole pentru cap,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), căciuli
tricotate, cozorocuri, căști cu viziera, căști de
înot, accesorii metalice de protecție pentru
pantofi și cizme, benzi pentru încheietura
mâinii, cozoroace, crampoane pentru atașare
pe încălțămintea sport, manșete (îmbrăcăminte),
manșete pentru cizme, huse pentru încălțăminte,
cu excepția celor de uz medical.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, aparate pentru cățărat
(echipamente pentru terenuri de joacă), cadre
de cățărat (articole pentru joacă), castele
gonflabile pentru copii, echipamente din lemn
pentru terenuri de joacă, echipament de locuri
de joacă pentru copii, căsuțe în miniatură,
echipamente pentru terenuri de joacă, articole și
echipament de sport, aparate care încorporează
greutăți destinate exercițiilor fizice, aparate de
antrenament eliptice, aparate de gimnastică,
aparate de gimnastică portabile de uz casnic,
aparate de interior pentru fitness, aparate
pentru antrenament sportiv, aparate pentru
antrenamente (exerciții fizice), aparate pentru
culturism, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), apărătoare
pentru picioare pentru uz atletic, apărătoare de
tibie pentru uz sportiv, apărători de genunchi
(articole de sport), apărători de tibie (articole
de sport), apărători de cot (articole de sport),
articole de gimnastică, articole de gimnastică
și de sport, articole de sport, bandaje de
mâini pentru uz sportiv, bare pentru exerciții,
bâte (articole sportive), benzi elastice pentru
yoga, benzi de rezistență pentru întinderea
degetelor, benzi pentru exerciții, camere de
aer pentru mingi destinate jocurilor sportive,
căști de protecție pentru baseball, aparate
pentru cultură fizică, curele pentru exerciţii
pentru abdomen, echipament de antrenament în
arte marțiale, echipament de exerciții acționat
manual, echipament pentru înot, echipamente
pentru sport, echipamente de sport pentru
animale de companie, genți adaptate articolelor
de sport, genți adaptate pentru transportul
accesoriilor sportive, genți adaptate special
pentru echipamente sport, genți create special
pentru transportul schiurilor, genți de golf,
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genunchiere de uz sportiv pentru ciclism,
genunchiere de uz sportiv pentru skateboard,
genunchiere pentru atleți, genți pentru schiuri,
huse adaptate pentru articole de sport, manșete
de protecție pentru încheietura mâinii pentru
cicliști, manșete de protecție pentru încheietura
mâinii pentru skateboard, mănuși (accesorii
de joc), mănuși confecționate special pentru
sport, măști de față pentru sport, mingi (articole
sportive), mingi antistres din materiale maleabile,
perne de antrenament pentru arte marțiale,
protecții de coate pentru skateboard (articole
sportive), protecții de corp pentru sport, protecții
de încheieturi pentru atletism, protecții de
încheieturi pentru halterofili, protecții de mâini
pentru sport, protecții de piept pentru sport,
protecții de umeri pentru sport, protecții inghinale
pentru sportivi (articole sportive), protectoare
abdomen pentru atletism, protectoare palme
pentru atletism, protectoare talie pentru atletism,
protecții pentru gât folosite în sport, protecții
pentru mână adaptate pentru uz sportiv, protecții
pentru picioare adaptate pentru practicarea de
sporturi, protecții utilizate în activități sportive,
steaguri de golf (articole de sport), suporturi
de protecție pentru umeri și coate (articole
sportive), ștafete, suporturi pentru aparate de
alergat, ținte, zmeie, veste de protecție pentru
arte marțiale, jucării, jocuri și articole de joacă,
animale de jucărie umplute, animale de jucărie,
jucării pentru animale domestice, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade
și aparate de jocuri electronice, aparate de
jocuri electrice educaționale pentru copii, articole
de joacă educative, articole fantezie pentru
petreceri, articole pentru a face farse (articole
pentru petreceri), caleidoscoape, camere de aer
gonflabile pentru activități recreative acvatice,
corturi de joacă pentru interior, covoare de
joacă puzzle (jucării), decoruri de jucărie
pentru jocuri cu figurine reprezentând eroi de
acțiune, echipament de camping de jucărie,
echipament sportiv de jucărie, farse (articole
de joacă), echipamente de plutire pentru
înot, figurine de jucărie, gonflabile pentru
piscină, jocuri de petrecere, jocuri electronice
educative pentru copii, jocuri sportive, jucării
antistres, jucării-centru de activități pentru
copii, jucării din țesături, jucării din pânză,
jucării din pluș inteligente, jucării electronice,
jucării electronice didactice, jucării fantezie
sonore pentru petreceri, jucării gonflabile, jucarii
inteligente, jucării pentru animale, mingi de
joacă, mingi pentru jocuri, modele de figurine,
plute pentru înot, seturi de jucării, yoyo, zmeie ca
jucării.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, achiziții de întreprinderi,

administrare a afacerilor pentru artiști din
domeniul divertismentului, administrare a
afacerilor pentru autori și scriitori, administrare
a afacerilor pentru centre de conferințe,
administrare a afacerilor pentru hoteluri din
stațiuni turistice, administrare a afacerilor
pentru interpreți de muzică, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, administrare a
afacerilor pentru actori, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, administrare
de personal în scopuri publicitare, agenție
de angajare a personalului în secretariat,
casting (recrutare) de artiști de spectacol,
consiliere în materie de angajări, consilierea
angajaților pe probleme economice, consultanță
pentru probleme legate de personal, consultanță
privind planificarea carierei, consultanță privind
plasarea forței de muncă, consultanță
privind plasarea personalului, consultanță
în gestiune de personal, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, în
domeniul administrării de personal, evaluarea
cerințelor privind personalul, leasing de
personal, management de personal din
domeniul marketingului, management de
personal din domeniul vânzărilor, managementul
resurselor de personal, managementul
resurselor umane, publicitate pentru recrutare
de personal, recrutare de personal, servicii
de consultanță în recrutare, servicii de
consultanță în materie de angajări, servicii de
personal, administrarea societăților comerciale
(pentru terți), administrarea condominiilor,
administrarea hotelurilor, administrarea
magazinelor, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, servicii de relocare pentru afaceri,
asistență comercială privind crearea de
întreprinderi comerciale, asistență comercială în
managementul afacerilor, asistență în afaceri,
asistență în materie de management privind
afacerile, asistență privind managementul
activităților comerciale, asistență privind
planificarea comercială, date referitoare la
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afaceri, servicii oferite de experți în domeniul
eficienței activității comerciale, exploatarea
întreprinderii (pentru terți), furnizare de asistență
în afaceri, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, furnizarea de informații
despre metode de vânzare, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere
publicitară, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, investigații comerciale, management
computerizat de birouri, management de afaceri
comerciale, management de afaceri cu privire
la cluburi sportive, managementul activităților
comerciale, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), managementul
afacerilor sportivilor, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul instalațiilor
sportive (pentru terți), managementul relației
cu clienții, managementul și administrarea
afacerilor, negociere de contracte de publicitate
pentru terți, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți prin sisteme de
telecomunicații, organizare și coordonare de
întâlniri de afaceri, planificare strategică de
afaceri, reorganizare a proceselor de afaceri,
servicii de administrare a afacerilor, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
abonament la ziare electronice, administrare
în materie de activități de marketing,
administrarea (afacerilor) în materie de metode
statistice, evidență contabilă, evidența registrelor
comerciale, facturări, întocmire de documente
comerciale, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, gestionare
de fișiere de lucru, înregistrare și transcriere
de comunicări scrise, introducere de materiale
tipărite în plicuri, organizare de prezentări
cu scop comercial, organizare de prezentări
în scop mercantil, organizare de prezentări
în scopuri comerciale, organizare de testări
ale competențelor profesionale, întocmire de
liste de adrese, întocmire de prezentări audio
și/sau vizuale pentru afaceri, prelucrare de
date, sistematizare și management, actualizare
și întreținere de date din baze de date
informatice, colectare de date, colectare de
date statistice în scopuri comerciale sau pentru
afaceri, colectare de informații comerciale,
colectarea de informații de afaceri, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, căutare
de informații în fișiere informatice, pentru terți,
compilare computerizată a datelor din gestiunea
stocurilor, compilare computerizată a listelor cu
clienți, compilare de adrese indexate, compilare

de baze de date computerizate, compilare
de cataloage de afaceri, compilare de date
statistice, compilare de indexuri de informații
în scopuri comerciale sau publicitare, compilare
de informații comerciale, compilare de liste cu
potențiali clienți, compilare de liste de adrese,
compilare de repertorii pentru publicare pe
internet, compilare de repertorii pentru publicare
în rețelele globale de calculatoare sau internet,
compilarea de date statistice privind afacerile,
compilare și sistematizare de informații în
baze de date, compilare și sistematizare a
informațiilor utilizate în transmisii electronice,
compilare și sistematizare a comunicațiilor și
datelor scrise, consultanță privind prelucrarea
datelor, furnizare de informații statistice de
afaceri, gestiunea stocurilor, introducere de
date și prelucrare de date, inventar, obținerea
de informații comerciale, prelucrare de date,
prelucrare de date informatice, prelucrare de
date pentru întreprinderi comerciale, servicii de
gestionare a datelor, servicii de procesare a
datelor on-line, studii statistice în afaceri, ținere
a unui registru cu informații, administrare de
programe de schimburi culturale și educative,
servicii de secretariat și de birou, transcriere
de comunicări, transcriere de date, management
de hoteluri pentru terți, management de afaceri
în domeniul atracțiilor pentru vizitatori, servicii
de consultanță în afaceri, analiză comercială,
servicii de informare și cercetare de piață,
actualizarea informațiilor comerciale într-o bază
de date computerizată, analiza impactului
publicității, analiza informațiilor de afaceri,
analiza sistemelor de management al afacerilor,
analize de piață, analize cost-beneficiu, analiza
tendințelor de marketing, asistență, consiliere
și consultanță privind analiza comercială,
cercetare de piață pentru publicitate, cercetare
în domeniul afacerilor, cercetarea de piață și
studii de marketing, cercetarea consumatorului,
consultanță în domeniul analizei activității
economice, difuzare de informații de afaceri,
difuzare de informații comerciale, difuzare de
date privind afacerile, efectuarea de studii de
marketing, elaborare de studii de marketing,
evaluare a impactului publicității asupra
publicului, evaluare de oportunități de afaceri,
furnizare de date comerciale sub formă de liste
de adrese, furnizare de date computerizate de
afaceri, furnizare de informații comerciale și
de afaceri, furnizare de informații on-line, de
afaceri și comerciale, furnizare de informații în
materie de comerț, furnizare de informații de
afaceri prin intermediul unui site, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații comerciale din baze de date
online, furnizarea de informații comerciale,
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investigații privind strategia de marketing,
pregătire de rapoarte și studii de piață,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii de analiză a datelor
comerciale, servicii de analiză a prețurilor,
servicii de cercetare privind publicitatea, servicii
de evaluare comparativă, servicii de informații
comerciale, prin internet, servicii de planificare
pentru studii de marketing, studii comerciale,
servicii referitoare la rapoartele de piață,
asistență privind managementul afacerilor,
asistență, consiliere și consultanță privind
organizarea comercială, consultanță în afaceri,
consultanță în afaceri privind marketingul
strategic, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, consultanță
privind organizarea afacerii, servicii de
consultanță în managementul afacerilor, prin
intermediul internetului, servicii de consultanță
și consiliere în managementul afacerilor, servicii
de expertiză în afaceri, servicii de informare
și consiliere în materie de tarife, servicii de
colaborări de afaceri în rețea, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de evaluare a
riscurilor afacerilor, servicii de examinare a
managementului și organizării afacerilor, servicii
de expertize în domeniul eficienței comerciale,
servicii de management pentru sportivi de
performanță, administrarea vânzărilor, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
software de calculator, servicii de club de cărți
cu vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor
săi, servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu căni și pahare, închiriere de standuri de
vânzare, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la software de calculator, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu căni și pahare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,

servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
articole sportive, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizare de informații pentru
compararea tarifelor hoteliere, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, realizare de abonamente la
pachete de informații, realizarea abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
realizarea abonamentelor la servicii telematice,
telefonice și informatice (internet), servicii
de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, organizare de licitații
pe internet, organizare de licitații virtuale
interactive, furnizare de servicii online de
licitație, organizare și coordonare de vânzări la
licitație prin telefon, organizare și coordonare
de vânzări prin licitație, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, servicii de
publicitate, marketing și promovare, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, anunțuri clasificate, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
campanii de marketing, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
colectarea de informații privind publicitatea,
compilare de anunțuri publicitare, căutare
de sponsorizare, compilare, producție și
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diseminare de material publicitar, concepere
de broșuri publicitare, concepere de fluturași
publicitari, cronică publicitară, dezvoltare
de campanii promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare, difuzare de
materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare prin poștă, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
distribuire de anunțuri publicitare, distribuire
de material publicitar prin poștă, distribuire
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările la
distanță pe bază de catalog) indiferent dacă
sunt transfrontaliere sau nu, distribuire de
pliante publicitare, distribuire de prospecte și
mostre în scopuri publicitare, distribuirea de
broșuri promoționale, distribuirea de materiale
promoționale tipărite prin poștă, distribuirea de
materiale promoționale, distribuție și difuzare
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
material tipărit, mostre), publicitate directă
prin poștă, propagare stradală de materiale
publicitare, publicitate prin corespondență,
marketing de baza de date, marketing comercial
(în afară de comercializare), întocmirea de
texte de publicitate comercială, marketing pe
internet, marketing digital, marketing pentru
evenimente, marketing prin telefon, marketing
promoțional, marketing în cadrul publicării
de software, optimizarea traficului pe site,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, (organizarea de) trageri
la sorți cu premii în scopuri publicitare,
organizare de lansări de produse, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare și realizare de
evenimente publicitare, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, producție
de material publicitar, producție de material
publicitar vizual, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție
de înregistrări video în scopuri publicitare,
promovare de competiții și evenimente sportive,
promovare de evenimente speciale, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovarea comercială, publicare de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
în format electronic, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicitate
cu răspuns direct, publicitate de tip pay-per-
click (PPC), publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate online, publicitate,

în special servicii pentru promovarea de
produse, publicitate pentru site-urile web ale
firmelor, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, realizarea de benzi
video, discuri în format video și înregistrări
audiovizuale cu caracter promoțional, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, administrare a programelor de
stimulare și de fidelizare a clienților, administrare
a programelor de vânzări și de stimulente
promoționale, administrare de programe cu
premii de fidelitate, administrare de programe
de fidelizare a clienților, gestionare de programe
de stimulare și fidelizare, servicii de programe
de loializare, promovarea produselor și serviciilor
terților prin distribuirea de cupoane, organizare,
gestionare și monitorizare a programelor de
stimulare și fidelizare, organizare, gestionare
și monitorizare a vânzărilor și a programelor
promoționale de stimulare, servicii publicitare
și de promovare, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, servicii de strategie
de marcă, servicii promoționale de publicitate,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, expoziții în scopuri comerciale sau
de publicitate, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de relații cu publicul, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, servicii de publicitate și
marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate și reclamă, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
privind industria turismului, servicii de prezentare
a produselor către public, servicii de promovare
comercială, servicii de marketing comercial,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
ambalare cadouri, ambalare de articole pentru
transport, ambalarea produselor, depozitare
de bunuri comerciale, depozitarea articolelor
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de îmbrăcăminte, informații în domeniul
depozitării, livrare și depozitare de bunuri,
organizarea depozitării bagajelor, împachetare și
ambalare de bunuri, împachetarea articolelor de
îmbrăcăminte în vederea transportării, închiriere
de spații pentru depozitare, înmagazinare,
servicii de etichetare, stocare fizică a datelor,
documentelor, fotografiilor digitale, muzicii,
imaginilor, jocurilor video și de calculator stocate
în format electronic, stocare fizică de date,
poze, fișiere audio și cu imagini digitale stocate
în format electronic, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu transportul, agenți pentru organizarea de
călătorii, agenții de rezervare a călătoriilor,
consultanță pentru planificarea de itinerarii,
consultanță profesională privind transportul,
consultanță în domeniul călătoriilor de afaceri,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
consultanță în domeniul călătoriilor, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul serviciilor de transport, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul transportului aerian, consultanță în
legătură cu călătoriile, furnizare computerizată
de informații de călătorie, furnizare de date
referitoare la transportul de pasageri, furnizare
de informații cu privire la călătorii și transport,
prin mijloace electronice, furnizare de informații
cu privire la orarele de zbor, furnizare de
informații de călătorie, furnizare de informații de
călătorie pentru turiști, furnizare de informații
de călătorie prin intermediul calculatorului,
furnizare de informații de navigare în domeniul
aviatic, furnizare de informații despre călătorii,
în rețele globale de calculatoare, furnizare
de informații despre planificarea și rezervarea
călătoriilor cu avionul, prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre planificarea și
rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, furnizare de informații
despre transport și călătorii, furnizare de
informații despre transport și călătorii, prin
aparate și dispozitive pentru telecomunicații
mobile, furnizare de informații online despre
călătorii, furnizare de informații pe internet
despre călătorii turistice, furnizare de informații
privind itinerariile de călătorie, furnizare de
informații privind tarifele de transport, furnizare
de informații privind tarifele, furnizare de
informații referitoare la transportul pasagerilor,
furnizarea de informații privind aspecte legate
de călătorii, organizare de călătorii și servicii de
rezervare, organizare și rezervare de croaziere,
organizare și rezervare de călătorii, organizare
și rezervare de călătorii pentru pachete de
vacanță, organizare și rezervare de excursii,
organizare și rezervare de excursii de o zi,

organizare și rezervare de excursii și de tururi
de oraș, organizare și rezervare de tururi de
oraș, organizare și rezervare de voiaje de
agrement, planificare computerizată a distribuirii
în materie de transporturi, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, planificare,
organizare și rezervare de călătorii, planificare,
organizare și rezervare de călătorii prin mijloace
electronice, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
realizarea formalităților privind biletele de avion,
de croazieră și de tren, rezervare de bilete
de avion, rezervare de bilete de călătorie,
rezervare de bilete de tren, rezervare de
bilete de vapor, rezervare de cușete pentru
călătorii, rezervare de călătorii și tururi de
vacanță, rezervare de locuri (pentru călătorii),
rezervare de locuri pentru călătorii, rezervare
de locuri pentru călătorii (transporturi), rezervare
de locuri pentru transport aerian, rezervare
de locuri pentru transport nautic, rezervare
de locuri de călătorie, rezervare de locuri
pentru călătorii cu autocarul, rezervare de
locuri pentru călătorii cu avionul, rezervare
de locuri pentru călătorii cu trenul, rezervare
de locuri pentru transport cu autovehicule,
rezervare de locuri pentru transport feroviar,
rezervare de transport cu autocarul, rezervare
de transport cu feribotul, rezervare de transport
pe calea ferată, rezervare de transport prin
rețele globale de calculatoare, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport),
rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, rezervări de bilete pentru călătorii,
rezervări de bilete pentru călătorii cu trenul,
rezervări de bilete pentru transport aerian,
rezervări de locuri pentru diverse forme de
transport, rezervări prin agenții de tururi de
oraș, servicii ale agențiilor pentru organizarea
de croaziere, servicii computerizate de informare
privind călătoriile, servicii computerizate de
informare privind rezervările pentru călătorii,
servicii computerizate de informare privind
transportul pasagerilor, servicii computerizate
de informații privind transportul, servicii
computerizate de rezervări pentru călătorii,
servicii computerizate de rezervări pentru
transportul pasagerilor, servicii consultative
privind urmărirea produselor în tranzit (informații
referitoare la transporturi), servicii de agenție
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, servicii de
agenție pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție pentru organizarea transportului
bagajelor călătorilor, servicii de agenție pentru
organizarea transportului de călători, servicii
de agenție privind organizarea transportului
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de persoane, servicii de agenții de turism
pentru călătorii de afaceri, servicii de consiliere
privind transportul, servicii de furnizare de
informații referitoare la călătorii, servicii de
informare referitoare la metode de transport,
servicii de informare referitoare la orarele de
transport, servicii de informații turistice, servicii
de planificare de călătorii, servicii de rezervare
a biletelor de avion, servicii de rezervare
de bilete de avion, servicii de rezervare de
bilete de călătorie, servicii de rezervare de
bilete pentru călătorii, servicii de rezervare
de croaziere, servicii de rezervare de locuri
(călătorii), servicii de rezervare de locuri pentru
călători, servicii de rezervare de locuri pentru
călătorii, servicii de rezervare de transporturi,
servicii de rezervare oferite de agenții de
închirieri de mașini, servicii de rezervare oferite
de agenții pentru călătorii, servicii de rezervare
oferite de agenții pentru călătorii cu avionul,
servicii de rezervare pentru transport cu barca,
servicii de rezervare pentru circuite turistice,
servicii de rezervare pentru călătorii, servicii de
rezervare pentru călătorii cu avionul, servicii
de rezervare pentru călătorii pe uscat, servicii
de rezervare pentru transport, servicii de
rezervare pentru transport aerian, servicii de
rezervare pentru transport pe cale aeriană,
servicii de rezervare pentru transport pe cale
terestră, servicii de rezervare pentru transportul
cu autobuzul, servicii de rezervare pentru
închiriere de vehicule, servicii de rezervări de
circuite turistice, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, servicii de rezervări pentru călătorii de
vacanță, servicii de rezervări pentru călătorii
maritime, servicii de rezervări pentru călătorii
turistice, servicii pentru furnizarea de informații
privind călătoriile, servicii pentru furnizarea
de informații privind itinerariile de călătorie,
servicii pentru furnizarea de informații referitoare
la autotransport, servicii pentru furnizarea de
informații referitoare la transportul feroviar,
servicii pentru rezervarea de locuri pentru
călătorii, servicii specifice agențiilor de transport
de marfă, servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii specifice
agențiilor de turism și servicii de rezervări,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, serviciile
de agenție pentru organizarea de circuite
turistice, rezervări pentru transport, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
închiriere de spații, structuri, unități și containere
pentru depozitare și transport, închiriere de
spații de stocare în depozite, închiriere de
spații pentru stocare, închirierea de containere
pentru depozitare și înmagazinare, închirierea

de depozite, servicii de închirieri de containere,
închiriere de costume de scafandru, închiriere de
căști de scufundare, închiriere de echipamente
gps pentru navigație, închiriere de garaje și
de locuri de parcare, închirierea mijloacelor
de transport, furnizare de informații despre
închirierea de vase, furnizare de informații în
legătură cu servicii de închiriere de aeronave,
închiriere cu contract de autovehicule, închiriere
de ambarcațiuni, închiriere de autobuze,
închiriere de autocare, închiriere de automobile,
închiriere de automobile-caravană, închiriere de
autoturisme alimentate cu hidrogen, închiriere de
autovehicule, închiriere de autovehicule rutiere,
închiriere de autovehicule terestre, închiriere
de bărci cu motor, închiriere de bărci cu
vele, închiriere de bărci cu vâsle, închiriere de
canoe, închiriere de componente de vehicule,
închiriere de mașini electrice, închiriere de
mijloace de transport feroviar, închiriere de
mijloace de transport rutier, închiriere de remorci,
închiriere de vehicule pentru marfă, închiriere
de vehicule pentru pasageri, închiriere de
vehicule feroviare, închiriere de vehicule rutiere,
închirierea de aeronave, închirieri (charter) de
vehicule, închirieri (charter) de mijloace de
transport, închirieri de motociclete, închirieri de
biciclete, organizare de închirieri auto incluse
în pachetele de vacanță, servicii de utilizare
de biciclete la comun, închiriere de vehicule,
închirierea de costume de scafandru, transport,
transport cu ambarcațiuni, furnizarea de date
cu privire la metodele de transport, navigație
(poziționare, marcarea traseului și a rutei),
gestionarea de fluxul traficului de vehicule prin
intermediul rețelelor și al tehnologiilor avansate
de comunicații, logistică de transport, închirieri
(charter) de vehicule pentru transport, operarea
de stații folosite în transport, organizare de
transport și călătorii, organizare și furnizare
de transport terestru, maritim și aerian, servicii
de îmbarcare pentru pasageri, în aeroport,
servicii de salvare, recuperare și remorcare,
servicii de transport cu automobile, servicii de
transport cu mașina, transport și livrare de
bunuri, distribuție (transport) de mărfuri pentru
vânzarea cu amănuntul, expediere de mărfuri,
transportul pasagerilor, coordonare de tururi
turistice, coordonarea organizării de călătorii
individuale și de grup, croaziere cu vase de
agrement, croaziere pe vase de agrement,
rezervări pentru călătorii, emitere de bilete
de călătorie, furnizare de nave de croazieră
pentru călătorii, furnizare de transport de
pasageri pe apă, furnizare de transport de
pasageri pe cale aeriană, furnizare de transport
de pasageri pe cale terestră, furnizare de
transport rutier pentru vârstnici, furnizarea de
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bilete care permit deținătorilor să călătorească,
închiriere de aparate care emit bilete de
călătorie, însoțirea de călători, organizare de
croaziere, organizare de călătorii cu autocarul,
organizare de călătorii cu avionul, organizare de
călătorii de afaceri, organizare de călătorii de
vacanță, organizare de călătorii în străinătate,
organizare de călătorii în străinătate în scopuri
culturale, organizare de călătorii și croaziere,
organizare de excursii cu autocarul, organizare
de excursii și croaziere, organizare de rute
turistice, organizare de expediții, organizare de
servicii de însoțire a călătorilor, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
organizare de tururi, organizare de zboruri,
organizare transportului aerian, feroviar și
maritim de pasageri, organizare și intermediere
de călătorii, organizare și realizare de vizite
turistice, organizarea croazierelor, organizarea
de călătorii, organizarea de călătorii cu
autobuzul, organizarea de excursii, organizarea
de transport pe perioada vacanței, organizarea
de tururi cu autobuzul, organizarea transportului
de pasageri cu trenul, organizarea transportului
feroviar de pasageri, organizarea transportului
de pasageri, organizarea transportului de
pasageri cu avionul, organizarea transportului
de pasageri cu elicoptere, organizarea
transportului de pasageri cu vapoare,
organizarea transportului de pasageri pe
mare, organizarea transportului pasagerilor
cu mașina, organizarea transportului pentru
utilizatori comerciali, organizarea transportului
până la și de la hotel, organizări de circuite
turistice, planificarea călătoriilor, prestare de
servicii de transport pentru persoanele în vârstă
sau cu handicap (servicii caritabile), rezervări
pentru călătorii, rezolvarea formalităților pentru
vize, pașapoarte și documente de călătorie
pentru persoanele care călătoresc în străinătate,
realizarea formalităților pentru schimbarea în
caz de urgență a biletelor de avion, servicii
de agenție de turism pentru organizarea de
vacanțe, servicii de agenții de voiaj pentru
călătorii cu omnibuzul, servicii de asistență la sol
privind îndrumarea pasagerilor, servicii de bilete
de avion, servicii de consultare a orarelor de
călătorie, servicii de croaziere, servicii de ghid
turistic, servicii de ghizi de turism, servicii de
ghizi și informații turistice, servicii de pachete de
vacanță pentru organizarea călătoriilor, servicii
de rezervare de bilete pentru călătorii și circuite
turistice, servicii de rezervare pentru călătorii și
transport, servicii de rezervări pentru călătorii,
servicii de transport cu autobuzul, servicii de
transport cu microbuzul, servicii de transport
cu nave de croazieră, servicii de vizitare a

obiectivelor turistice, ghid turistic și excursii,
organizarea de călătorii, organizarea de excursii,
furnizare de vehicule pentru tururi și excursii,
organizare de circuite turistice, organizare de
circuite turistice cu ghid, organizare de circuite și
vizite turistice, organizare de excursii, organizare
de excursii de o zi, organizare de excursii
incluse în pachetele de vacanță, organizare de
excursii pentru turiști, organizare de excursii,
excursii de o zi și tururi de oraș, organizare
de plimbări turistice cu ghid, organizare de
plimbări turistice cu ghid pentru terți, organizare
de tururi de oraș și de excursii, organizare
de tururi ale orașelor, organizare de tururi
de oraș incluse în pachetele de vacanță,
organizare de vizite turistice, organizare de vizite
turistice cu ghid, organizare și coordonare de
expediții călare, organizare și coordonare de
expediții în canoe, organizare și coordonare de
safariuri și expediții în junglă, organizarea de
rute turistice (transport), organizarea tururilor,
planificare și organizare de tururi de oraș și
de excursii de o zi, pregătirea tururilor de
călătorie, servicii ale ghidelor turistice personale,
servicii de ghizi turistici, servicii de organizare
de excursii pentru turiști, servicii de organizare
și ghidaj pentru circuite și vizite turistice,
servicii de transport pentru excursii turistice,
servicii pentru organizare de tururi, vizitarea
obiectivelor turistice, servicii de transport
de pasageri cu autocarul, servicii pentru
organizarea transportului de călători, servicii
pentru realizarea rezervărilor de călătorie,
servicii de turism, servicii de utilizare în comun
a autoturismelor, transportul pasagerilor și
bagajelor acestora, servicii pentru organizarea
transportului pe cale rutieră, servicii pentru
pasageri și încărcături, transport cu vehicule
acționate de om, transport terestru, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare.
41. Servicii de 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,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
consultanță editorială, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele de
uz publicitar, editare de cărți și recenzii, editare
de texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
editare de publicații, furnizare de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri de divertisment sau culturale,
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furnizare de publicații dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
servicii de studio de înregistrare video, furnizarea
de buletine informative on-line în domeniul
divertismentului sportiv, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, furnizarea de
publicații electronice, care nu pot fi descărcate,
furnizarea unei reviste online care conține
informații în domeniul jocurilor de calculator,
microeditare, publicare de afișe, publicare de
anuare, publicare de broșuri, publicare de
calendare de evenimente, publicare de buletine
informative, publicare de cărți, publicare de
cataloage, publicare de cataloage cu informații
privind călătoriile, publicare de cărți educative,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, publicare de cărți instructive, publicare
de cărți în domeniul divertismentului, publicare
de cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
de fișe informative, publicare de ghiduri, hărți
de călătorie, registre cu orașe și liste online,
pentru uzul călătorilor, nedescărcabile, publicare
de jurnale, publicare de jurnale, cărți și manuale
în domeniul medicinei, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, publicare de materiale tipărite
în format electronic, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, publicare
de materiale tipărite, inclusiv în format electronic,
altele decât cele de uz publicitar, publicare de
periodice și cărți în format electronic, publicare
de povești, publicare de produse de imprimerie,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare de reviste și cărți, publicare
de texte educative, publicare de texte sub formă
de mijloace electronice, publicare de texte și
imagini, inclusiv în format electronic, altele decât
cele în scopuri publicitare, publicare multimedia,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicarea de calendare, publicarea de
fotografii, publicarea de cataloage cu informații
turistice, publicare și editare de materiale tipărite,
publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicare și editare de cărți, redactare de
texte, scriere și publicare de texte, cu excepția
textelor publicitare, servicii de editare, servicii
de editare computerizată, servicii de editare
de muzică, servicii de editare și înregistrare
muzicale, servicii de publicare de hărți, servicii
de publicare de reviste, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare de text electronic, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică, servicii

de scriere pentru bloguri, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii pentru publicarea
de ghiduri de călătorie, furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața
locului, pentru evenimente de divertisment,
sportive și culturale, organizare de rezervări
de bilete la spectacole și alte evenimente de
divertisment, rezervare de bilete la evenimente
culturale, rezervare de locuri pentru spectacole
de divertisment, rezervare de locuri pentru
spectacole și evenimente sportive, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
evenimente sportive, servicii de înscriere și
de rezervare de bilete la evenimente în
domeniul sporturilor electronice, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete
și locuri la evenimente culturale, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
recreative și de petrecere a timpului liber,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente sportive, activități culturale, activități
de divertisment, sportive și culturale, servicii
oferite de ateliere organizate în scopuri culturale,
servicii oferite ateliere recreative, organizare
de cluburi de fani (divertisment), consultanță
referitoare la planificare de petreceri, consultanță
în materie de planificare de evenimente speciale,
coordonare de activități culturale, coordonare de
activități de divertisment, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment interactiv,
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri de divertisment,
furnizare de divertisment online sub formă
de campionate sportive fantastice, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri de
filme printr-un site internet, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații în materie de recreere,
furnizare de instalații de joacă pentru copii,
furnizare de instalații de recreere, furnizare de
instalații de recreere pentru cluburi, furnizare
de instalații pentru divertisment, furnizare de
instalații recreative, furnizare de servicii de
divertisment pentru copii, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul publicațiilor,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizare de săli amenajate pentru activități
de recreere, furnizare de spații de recreere,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/06/2021

sub formă de terenuri de joacă pentru copii,
furnizare de spații pentru divertisment, furnizare
de spații pentru petrecerea timpului liber și
recreere, furnizare de tiroliene pentru recreare,
furnizarea de instalații pentru activități de
recreere în aer liber, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, organizare de activități
de recreere în grup, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), coordonare de
expoziții cu scop educativ, coordonare de
convenții, desfășurare de expoziții în scop de
divertisment, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, desfășurare de seminarii de
instruire, organizare de ateliere de lucru
și seminarii pe teme de autocunoaștere,
organizare de ateliere de lucru și seminarii
despre cunoașterea de sine, organizare de
competiții în scopuri recreative, organizare de
competiții sub formă de curse, organizare de
competiții recreative, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminare de instruire,
organizare de seminarii pe teme recreative,
organizare de turnee sportive, organizare și
coordonare de competiții sportive, organizare
și coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), organizarea de cursuri de
instruire pentru turiști, simpozioane pe teme de
educație, organizare de activități de divertisment
pentru tabere de vară, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități recreative, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, organizare de
cluburi de fani, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de petreceri, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de tururi
de cățărare, organizare de turnee de recreere,
organizare de tururi ghidate, organizare de
tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare de tururi ghidate în peșteri
în scopuri educative, organizare de webinare,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de jocuri
cu participarea publicului, servicii oferite de
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), producție audio, video
și multimedia și fotografie, compoziții fotografice
pentru terți, editare de filme (fotografice),
editare de fotografii, editare de înregistrări
audio, editare de înregistrări video, editare

sau înregistrare de sunete și imagini, servicii
de agrement, servicii de cluburi (divertisment
sau educație), servicii de cluburi de fani
(divertisment), servicii de divertisment interactiv,
servicii de divertisment furnizate on-line printr-
o bază de date computerizată sau prin internet,
servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment oferite pentru copii,
servicii de divertisment în centre de vacanță,
servicii de divertisment oferite pe piste de
curse, servicii de divertisment pentru utilizarea
în comun de înregistrări audio și video, servicii
de închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, închiriere
de echipament și instalații sportive, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți, servicii de informare
referitoare la recreere, servicii de rezervări
pentru activități de divertisment, servicii de
planificare de petreceri, servicii de spectacole în
direct, servicii educative și de instruire, servicii de
divertisment sub formă de spectacole în parcuri
de distracții, servicii de reprezentații date de
trupe în direct, spectacole de comedie în direct,
ateliere de formare, consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice, organizarea de cursuri, antrenament și
instruire în domeniul sportului, coordonare de
expoziții în scopuri recreative, antrenament
pentru fortificare și îmbunătățire a condiției
fizice, servicii de tabere de vară (divertisment),
servicii oferite de parcuri naturale (în scopuri de
recreere), servicii recreative legate de drumeții și
camping, servicii specifice parcurilor de aventură
pentru copii, servicii sportive și de fitness,
servicii de sport și fitness, tabere de vară
(divertisment și educație), servicii oferite de
tabere de recreere, activități sportive și de
recreere, antrenamente pentru sănătate și de
fitness, antrenamente sportive, organizarea de
competiții sportive, coordonare de evenimente
sportive, divertisment de tipul competițiilor
desfășurate pe pistă și pe teren, furnizare de
divertisment sportiv prin intermediul unui site,
furnizare de informații despre activități sportive,
furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, furnizare de instalații pentru turnee
sportive, furnizarea de informatii legate de
evenimente sportive, furnizarea de instalații
pentru fitness și exerciții fizice, instruire pentru
menținerea condiției fizice, management de
evenimente pentru cluburi sportive, organizarea
de turnee sub formă de servicii de divertisment.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
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animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
bufete cu autoservire, furnizare de alimente
și băuturi pentru oaspeți, furnizare de locuri
de cazare pentru recepții, servicii de cazare
cu mic dejun inclus, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, asigurare de facilități pentru
târguri (cazare), furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
în hoteluri, servicii de cazare pentru reuniuni,
servicii oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, asigurare de
spații de cazare pentru turiști, servicii oferite
de case de oaspeți, case de vacanță, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, furnizare de
cazare pentru vacanțe, furnizare de cazare
temporară ca parte a pachetelor de ospitalitate,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
furnizare de cazare temporară în apartamente
de vacanță, furnizare de cazare temporară în
case de vacanță, furnizare de cazare temporară
în pensiuni, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri și
moteluri, furnizare de terenuri special amenajate
pentru staționarea caravanelor, organizare de
cazare pentru turiști, organizare de locuri de
cazare pentru vacanțe, punerea la dispoziție
a terenurilor de camping, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, rezervare de locuri de
cazare pentru vacanțe, servicii de camping
pentru turiști (cazare), închiriere de case de
vacanță, închiriere de cazare temporară în
case și apartamente de vacanță, închiriere de
locuri de cazare pentru petrecerea vacanțelor,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
temporară oferite de campinguri de vacanță,
servicii de cazare în case de odihnă pentru tineri,
servicii de cazare în stațiuni turistice, servicii
de hosteluri pentru turiști, servicii hoteliere,
servicii hoteliere în stațiuni turistice, servicii
oferite de tabere de vacanță (cazare), furnizare
de găzduire temporară în locuințe, furnizare
de instalații pentru parcarea rulotelor, închiriere
de corturi, închiriere de pavilioane, organizare
și furnizare de cazare temporară, servicii de

cazare pentru evenimente, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii de închiriere de camere,
închiriere temporară de camere, închirieri de
spații de cazare temporară, închiriere de spații
pentru festivități și facilități temporare de birouri
și reuniuni, servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share).

───────

(210) M 2021 04864
(151) 23/06/2021
(732) CAROLI FOODS GROUP SRL,

INTRAREA ABATORULUI NR.
30, JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

MAESTRO CU
INGREDIENTE NATURALE

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, crem, verde
închis

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

29. Carne, păsări de curte şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, bacon (slănină),
fasole conservată, mezeluri, chiftele din brânză
de vaci, crochete, falafel, şuncă, humus, linte
conservată, pate de ficat / pastă de ficat
tartinabil, piftie din carne, carne conservată,
carne la conserva, ciuperci conservate, măsline
conservate, inele de ceapa, ceapa conservată,
mazăre conservată, porc, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, cărnuri sărate,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, preparate pentru supă,
supe, tofu, salate vegetale, cremă pe bază
de legume, legume conservate, legume gătite,
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legume uscate, legume la conserva, creme
tartinabile pe bază de legume.
30. Orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, sandvişuri de hot dog, orez
instant, plăcinte cu carne, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, paste, sos pentru paste, pizza,
sandvişuri, produse de asezonare, spaghete.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicitate prin televiziune.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantina, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2021 04865
(151) 23/06/2021
(732) CAROLI FOODS GROUP SRL,

INTRAREA ABATORULUI NR.
30, JUDEȚUL ARGEȘ, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

MAESTRO

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, păsări de curte şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, bacon (slănină),
fasole conservată, mezeluri, chiftele din brânză
de vaci, crochete, falafel, şuncă, humus, linte
conservată, pate de ficat / pastă de ficat
tartinabil, piftie din carne, carne conservată,
carne la conserva, ciuperci conservate, măsline
conservate, inele de ceapa, ceapa conservată,
mazăre conservată, porc, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, cărnuri sărate,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, preparate pentru supă,
supe, tofu, salate vegetale, cremă pe bază
de legume, legume conservate, legume gătite,
legume uscate, legume la conserva, creme
tartinabile pe bază de legume.
30. Orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, sandvişuri de hot dog, orez
instant, plăcinte cu carne, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, paste, sos pentru paste, pizza,
sandvişuri, produse de asezonare, spaghete.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicitate prin televiziune.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantina, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

───────
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(210) M 2021 04866
(151) 23/06/2021
(732) CAROLI FOODS GROUP SRL,

INTRAREA ABATORULUI NR.
30, JUDEȚUL ARGEȘ, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

MAESTRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, păsări de curte şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, bacon (slănină),
fasole conservată, mezeluri, chiftele din brânză
de vaci, crochete, falafel, şuncă, humus, linte
conservată, pate de ficat / pastă de ficat
tartinabil, piftie din carne, carne conservată,
carne la conserva, ciuperci conservate, măsline
conservate, inele de ceapa, ceapa conservată,
mazăre conservată, porc, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, cărnuri sărate,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, preparate pentru supă,
supe, tofu, salate vegetale, cremă pe bază
de legume, legume conservate, legume gătite,
legume uscate, legume la conserva, creme
tartinabile pe bază de legume.
30. Orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, sandvişuri de hot dog, orez
instant, plăcinte cu carne, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, paste, sos pentru paste, pizza,
sandvişuri, produse de asezonare, spaghete.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare a

consumatorilor, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicitate prin televiziune.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantina, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2021 04867
(151) 23/06/2021
(732) IOANA-ANDREEA KIRILA,

BLD. APICULTORILOR NR.56,
AP.6, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AZZEA inspired couture

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 25.01.25

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2021 04868
(151) 23/06/2021
(732) CAROLI FOODS GROUP S.R.L.,

INTRAREA ABATORULUI NR.
30, JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

MAESTRO CU
INGREDIENTE NATURALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10;
25.01.05

(591) Culori revendicate:verde închis, alb,
crem

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

29. Carne, păsări de curte şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, bacon (slănină),
fasole conservată, mezeluri, chiftele din brânză
de vaci, crochete, falafel, şuncă, humus,
linte conservată, pate de ficat/pastă de ficat,
tartinabil, piftie din carne, carne conservată,
carne la conservă, ciuperci conservate, măsline
conservate, inele de ceapa, ceapă conservată,
mazăre conservată, porc, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, cărnuri sărate,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, preparate pentru supă,
supe, tofu, salate vegetale, cremă pe bază
de legume, legume conservate, legume gătite,
legume uscate, legume la conserva, creme
tartinabile pe bază de legume.
30. Orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, sandvişuri de hot dog, orez
instant, plăcinte cu carne, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, paste, sos pentru paste, pizza,
sandvişuri, produse de asezonare, spaghete.

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicitate prin televiziune.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2021 04869
(151) 23/06/2021
(732) CAROLI FOODS GROUP S.R.L.,

INTRAREA ABATORULUI NR.
30, JUDEȚUL ARGEȘ, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

MAESTRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09;
27.05.10; 25.01.05

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

clase:
29. Carne, păsări de curte şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, bacon (slănină),
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fasole conservată, mezeluri, chiftele din brânză
de vaci, crochete, falafel, şuncă, humus,
linte conservată, pate de ficat/pastă de ficat,
tartinabil, piftie din carne, carne conservată,
carne la conservă, ciuperci conservate, măsline
conservate, inele de ceapa, ceapă conservată,
mazăre conservată, porc, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, cărnuri sărate,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, preparate pentru supă,
supe, tofu, salate vegetale, cremă pe bază
de legume, legume conservate, legume gătite,
legume uscate, legume la conserva, creme
tartinabile pe bază de legume.
30. Orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, sandvişuri de hot dog, orez
instant, plăcinte cu carne, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, paste, sos pentru paste, pizza,
sandvişuri, produse de asezonare, spaghete.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicitate prin televiziune.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2021 04870
(151) 23/06/2021
(732) CAROLI FOODS GROUP S.R.L.,

INTRAREA ABATORULUI NR.
30, JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

MAESTRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10

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

clase:
29. Carne, păsări de curte şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, bacon (slănină),
fasole conservată, mezeluri, chiftele din brânză
de vaci, crochete, falafel, şuncă, humus,
linte conservată, pate de ficat/pastă de ficat,
tartinabil, piftie din carne, carne conservată,
carne la conservă, ciuperci conservate, măsline
conservate, inele de ceapa, ceapă conservată,
mazăre conservată, porc, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, cărnuri sărate,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, preparate pentru supă,
supe, tofu, salate vegetale, cremă pe bază
de legume, legume conservate, legume gătite,
legume uscate, legume la conserva, creme
tartinabile pe bază de legume.
30. Orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, sandvişuri de hot dog, orez
instant, plăcinte cu carne, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, paste, sos pentru paste, pizza,
sandvişuri, produse de asezonare, spaghete.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
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consumatorilor, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicitate prin televiziune.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2021 04871
(151) 23/06/2021
(732) ALEXANDRU SPINU, STRADA

RAFAEL SANZIO NR. 1, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410155, BIHOR,
ROMANIA

(540)
SPINU DENTAL

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, educație, divertisment
și sport, servicii educative, de divertisment
și sportive, educație și instruire, furnizarea
educației, consiliere în carieră (educație),
educație în domeniul sănătății, furnizare de
cursuri de educație continuă în domeniul
stomatologic, furnizare de cursuri de educație
continuă în domeniul asistenței medicale, servicii
de educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de instruirie în îngrijirea
dentară, servicii de instruire în domeniul dentar.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii de chirurgie, servicii de chirurgie
estetică, servicii de chirurgie plastică, servicii de
chirurgie estetică și plastică, servicii de chirurgie
oculară cu laser, servicii de consultanță în
domeniul chirurgiei, servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, servicii stomatologice

mobile, asistență stomatologică, consultații
stomatologice, închiriere de instrumente
stomatologice, servicii de consiliere în materie de
instrumente stomatologice, anestezie dentară,
servicii de igienă dentară, servicii oferite de clinici
dentare, montare de pietre prețioase în proteze
dentare, servicii de consultanță referitoare la
implanturile prostetice, servicii de consultanță în
materie de implanturi ortopedice.

───────

(210) M 2021 04872
(151) 23/06/2021
(732) ALEXANDRU SPINU, STRADA

RAFAEL SANZIO NR. 1, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410155, BIHOR,
ROMANIA

(540)
SPINU LEARNING

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, furnizarea educației,
cercetare în domeniul educației, servicii
de consultanță în domeniul educației,
organizarea de congrese în domeniul educației,
servicii de consultanță în domeniul educației
antreprenoriale, servicii de educație și instruire
referitoare la asistența medicală, servicii de
instruirie în îngrijirea dentară, servicii de instruire
în domeniul dentar.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de consultanță referitoare
la implanturile prostetice, închiriere de
instrumente stomatologice, servicii de consiliere
în materie de instrumente stomatologice,
asistență medicală, asistență medicală de
urgență, asistență medicală la domiciliu, servicii
de asistență medicală, furnizare de asistență
medicală, centre rezidențiale de asistență
medicală, consultanță privind asistența medicală
oferită de doctori și de alt personal medical
specializat, servicii de chirurgie, servicii de
chirurgie estetică, servicii de chirurgie plastică,
servicii de chirurgie estetică și plastică, servicii
de consultanță în domeniul chirurgiei, servicii de
clinici de chirurgie estetică și plastică, anestezie
dentară, servicii de igienă dentară, servicii oferite
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de clinici dentare, montare de pietre prețioase în
proteze dentare.

───────

(210) M 2021 04873
(151) 23/06/2021
(732) EVENT MARKET PLATFORM

S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 36, ETAJ 2,
AP.9, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STRADA 11 IUNIE NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TULIPR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, servicii de prelucrare de
date, prelucrare de date informatice, servicii
de promovare, administrarea afacerilor,
organizarea de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitate.
41. Organizare de evenimente, organizare de
evenimente de divertisment, culturale, educative
şi sportive.
42. Servicii de proiectare, creare şi programare
de pagini web, gestionarea de pagini web,
proiectare de portaluri web, găzduire de
portaluri web, activități în legatură cu portaluri
web, activități conexe în legatura cu portaluri
web, respectiv: design, creare, găzduire și
întreținere de site-uri web pentru terți, servicii
de administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți, creare și design de indexuri de
informații bazate pe site-uri web pentru alte
persoane (servicii de tehnologia informației),
proiectare și dezvoltare de pagini principale și

site-uri web, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web).

───────


