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Cereri Mărci publicate în 30/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05621 23/08/2021 BLOOM COMMUNICATION SRL UNITY GROUP

2 M 2021 05628 23/08/2021 BLOOM COMMUNICATION SRL BUSINESS AGE Resource
center for business

3 M 2021 05686 23/08/2021 Al-Jobory Hazm DR. AL-JOBORY

4 M 2021 05687 23/08/2021 Al-Jobory Hazm DR.AL-JOBORY MEDICAL
CENTER

5 M 2021 05688 23/08/2021 Al-Jobory Hazm DR. AL-JOBORY CLINIC

6 M 2021 06136 23/08/2021 ALL IN ONE LEARNING SRL ALL IN ONE LEARNING

7 M 2021 06137 23/08/2021 JAVIER PERFUME SRL Javier

8 M 2021 06138 23/08/2021 ADRIAN-MANUEL MIHAILA 1870 Bcaffé

9 M 2021 06139 23/08/2021 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares 1929 VIROHERB

10 M 2021 06140 23/08/2021 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares 1929 VIROPLANT

11 M 2021 06141 23/08/2021 BRAND EMOTION brandio

12 M 2021 06142 23/08/2021 JINAOLAN IMPEX SRL JINAOLAN

13 M 2021 06143 23/08/2021 AVANTI JUNIOR SRL Plaja Gaia

14 M 2021 06146 23/08/2021 ALYSA NAILS SRL ALYSA NAILS

15 M 2021 06147 23/08/2021 ALYSA NAILS SRL Heaven's Door

16 M 2021 06148 23/08/2021 ASOCIATIA HABITAT FOR
HUMANITY ROMANIA

BIG BUILD

17 M 2021 06149 23/08/2021 VP BRANDS INTERNATIONAL
SA

RACHIU DE PESTERA TANDRU
CALD Struguri DIN SOIURI DE
STRUGURI SELECTATE

18 M 2021 06150 23/08/2021 ANTENA TV GROUP SA useIT.ro - TEHNOLOGIE
PENTRU TINE

19 M 2021 06151 23/08/2021 ADRIAN PETRESCU ROMANIAN BRASS

20 M 2021 06152 23/08/2021 SC DECOVIL SRL Spinning Shop

21 M 2021 06153 23/08/2021 ANDREI REMUS BREBAN NOMADIA

22 M 2021 06154 23/08/2021 DADOBOM BUCURESTI SRL BRAZUCA

23 M 2021 06155 23/08/2021 S.C. DENTAL MASTERPIECE
S.R.L.

DENTAL MASTER'S
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 06156 23/08/2021 SC WOLFIE PRINT & DESIGN

SRL
HIVE 2S

25 M 2021 06157 23/08/2021 ASOCIAȚIA CLUBUL MICII
CAMPIONI

micii campioni

26 M 2021 06158 23/08/2021 CARBOPLAK SRL Carboplak Fabrica de
policarbonat

27 M 2021 06159 23/08/2021 THE ICONIC ESTATE S.A. RHEINEXTRA ESTD 1892

28 M 2021 06160 23/08/2021 THE ICONIC ESTATE S.A. RHEINEXTRA IMPÉRIAL BRUT
ESTD 1892

29 M 2021 06161 23/08/2021 THE ICONIC ESTATE S.A. RHEINEXTRA ROSÉ BRUT
ESTD 1892

30 M 2021 06162 23/08/2021 CLUBUL DE MUZICA SOL Clubul de muzică SOL

31 M 2021 06163 23/08/2021 THE ICONIC ESTATE S.A. RHEINEXTRA MAGNIFIQUE
BRUT ESTD 1892

32 M 2021 06164 23/08/2021 THE ICONIC ESTATE S.A. RHEINEXTRA VINTAGE ESTD
1892

33 M 2021 06165 23/08/2021 SC KINETO CONSULT SRL Kineto CONSULT

34 M 2021 06166 23/08/2021 S.C. RANGE WOOD HOUSE
SRL

CASE A+

35 M 2021 06167 23/08/2021 GCS SECURITY &
PROTECTION SRL

GCS SECURITY &
PROTECTION

36 M 2021 06168 23/08/2021 RADU CHIRIAC Ferasa
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(210) M 2021 05621
(151) 23/08/2021
(732) BLOOM COMMUNICATION SRL,

STR. CANTA NR. 15, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

UNITY GROUP

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.04.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb,
verde, albastru închis, albastru deschis,
mov, galben

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, agenții de publicitate, agenții de
relații cu publicul, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, analiza sensibilizării publicului cu
privire la publicitate, anunțuri clasificate,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, căutare de sponsorizare, compilare
de statistici privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare, campanii de marketing,
colectarea de informații privind publicitatea,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în afaceri privind identitatea
corporativă, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de
publicitate, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale

pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare
de campanii promoționale, dezvoltare de
concepte de marketing, creare de texte
publicitare, consultanță cu privire la căutarea
de sponsori, concepere de material publicitar,
compilare, producție și diseminare de material
publicitar, expoziții comerciale și servicii
expoziționale, furnizare de informații de
marketing, estimări pentru marketing, evaluare
a impactului publicității asupra publicului, editare
și actualizare de texte publicitare, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de planuri
de marketing, furnizarea de informații de
marketing, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, marketing de
referință, marketing de produse, intermediere
publicitară, management promoțional pentru
persoane celebre, marketing comercial (în afară
de comercializare), întocmire de planuri de
marketing, întocmire de rapoarte de marketing,
optimizarea traficului pe site, optimizarea
motoarelor de căutare, marketing promoțional,
marketing direct, marketing digital, plasare de
reclame, organizarea de publicitate, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizare
și realizare de evenimente publicitare, pregătirea
și distribuirea reclamelor, pregătire de publicații
publicitare, pregătire de campanii publicitare,
planificare de strategii de marketing, producție
de materiale publicitare, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea comercială, publicitate
în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate de tip pay-per-
click (PPC), publicitate pentru bunurile și
serviciile altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vizualizeze și să compare în
mod convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianți, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, servicii de agenție de
publicitate, servicii de agenție de marketing,
servicii de evaluare a mărcilor, servicii de
grafică publicitară, servicii de cumpărare de
media, servicii de creare de mărci, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de identitate
corporativă, servicii de marketing direct, servicii
de poziționare a mărcilor, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de merchandising,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
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de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
servicii de relații cu publicul, testare de
marcă, studii de marketing, consultanță privind
relațiile cu publicul, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de relații
cu publicul, consultanță cu privire la strategia
de comunicare în domeniul relațiilor publice,
realizare de studii în domeniul relațiilor publice,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de
consultanță privind relațiile publice, servicii de
relaţii media, studii de relații cu publicul, servicii
de comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere de
contracte (pentru terți), administrare de afaceri,
servicii privind planificarea afacerilor, servicii
pentru dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii
pentru strategia și planul de afaceri, servicii de
funcții administrative, servicii de intermediere
comercială, servicii de management al riscului
afacerilor, servicii de reprezentanță comercială,
servicii de strategie în afaceri, servicii on-
line de colaborări de afaceri în rețea, servicii
de evaluare a riscurilor afacerilor, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță
și de management al afacerilor, planificarea
succesiunii de afaceri, planificare strategică
de afaceri, planificare corporativă, organizarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul relației cu clienții,
managementul activităților comerciale, furnizare
de asistență în afaceri, furnizare de asistență
în managementul afacerilor, servicii oferite
de experți în domeniul eficienței activității
comerciale, asistență privind planificarea
comercială, asistență privind managementul
activităților comerciale, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență
în afaceri, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, servicii de strategie de
marcă, servicii de consultanță și asistență
în domeniul strategiei comerciale, planificare
strategică în afaceri, analiză strategică a
activității economice, negociere de contracte
de publicitate, pentru terți, negociere de
tranzacții comerciale pentru terți, consultanță în
administrarea afacerilor, în domeniul dezvoltării
directorilor și personalului de conducere,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, servicii de comert
cu amanuntul si cu ridica in legatura cu
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi

reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, dvd-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, software, aplicatii software,
publicatii electronice descarcabile, servicii de
comert cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, produse de imprimerie, afișe, ghiduri,
ziare, reproduceri grafice, reviste, carti, articole
pentru legătorie, fotografii, papetărie, publicaţii
periodice, publicații imprimate, materiale tiparite,
sondaje de opinie, servicii publicitare cu privire
la crearea identității corporative și de brand,
servicii de prezentare a produselor către public,
consultanță (contabilitate) fiscală, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, servii de abonamente la publicații,
pentru terți, întocmire și analiză de situații
financiare pentru afaceri.
42. Servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare
și controlul calității, servicii IT, concepție
grafică de materiale promoționale, construirea
unei platforme de internet pentru comerțul
electronic, consultanță în decorațiuni interioare,
cercetare și dezvoltare de produs, cercetare
în domeniul designului, artă grafică și design,
amenajarea interioară magazinelor, amenajări
interioare comerciale, consultanță în materie
de design web, consultanță în materie de
design, consultanță privind designul ambalajelor,
consultanță pentru dezvoltarea de produse,
creare și actualizare de pagini principale pentru
rețele de calculatoare, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, creare de pagini
web, creare de design de produse de consum,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
studii de fezabilitate în materie de proiectare,
servicii tehnologice privind designul, servicii de
proiectare și creare de pagini web, servicii de
proiectare grafică, servicii de design privind
comerțul cu amănuntul, servicii de grafică
digitală, servicii de ilustrare (design), servicii
de design de produs, servicii de creare de
pagini web de internet, servicii de consultanță
în materie de proiectare, servicii de consultanță
în materie de design industrial, servicii de
consultanță pentru amenajarea magazinelor,
redactare de site-uri electronice, proiectare și
dezvoltare de produse noi, proiectare și testare
de produse noi, proiectare și dezvoltare de
metode de testare și analiză, proiectare și design
grafic pentru crearea site-urilor web, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, planificare
în domeniul designului, design vizual, design și
dezvoltare de produs, dezvoltare de produse,
dezvoltare, proiectare și actualizare de pagini
principale, design grafic și industrial, creare
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și design de site-uri web pentru terți, desen
industrial asistat de calculator, servicii de design
de brand, conceperea numelor de marcă.
45. Servicii juridice, cercetări juridice, compilare
de informații juridice, administrarea juridică
a licențelor, administrare de drepturi de
autor și drepturi de proprietate intelectuală,
asistență juridică la întocmirea contractelor,
auditare a conformității de reglementare,
auditare a conformității juridice, autentificare
de documente juridice, consultanță în legătură
cu respectarea protecției datelor, consultanță
în materie de litigii, consultanță în probleme
de drepturi de proprietate industrială, consiliere
și reprezentare juridică, consiliere în domeniul
proprietății intelectuale, consiliere juridică,
consultanță juridică referitoare la publicitate
televizată, divertisment televizat și sport,
consultanță referitoare la protecția mărcilor,
consultanță referitoare la protecția brevetelor,
consultanță referitoare la managementul
proprietății intelectuale, consultanță referitoare
la licențierea mărcilor, consultanță referitoare
la licențierea brevetelor, consultanță privind
protecția desenelor sau modelelor industriale,
consultanță privind înregistrarea de nume de
domenii, consultanță privind protecția drepturilor
de autor, consultanță privind protecția indicațiilor
geografice, furnizarea de informații juridice,
furnizare de opinii juridice de specialitate,
gestionarea de drepturi de proprietate industrială
și de autor pentru alte persoane, exploatare
de drepturi de proprietate industrială și drepturi
de autor prin licențiere (servicii juridice),
consultanță referitoare la acordarea de licențe
pentru proprietate intelectuală, intermediere
în proceduri juridice, gestiunea proprietății
intelectuale, punere în aplicare a drepturilor
asupra mărcii, mediere, managementul
mărcilor, managementul brevetărilor, protejarea
drepturilor de autor, servicii de arbitraj,
intermediere și conciliere privind conflicte,
servicii de asistență legală, servicii de asistență
pentru litigii, servicii de agenții de mărci,
punere în aplicare a drepturilor de proprietate
intelectuală, servicii de avocatură (servicii
juridice), servicii de informare cu privire la
drepturile consumatorului, servicii de informare,
consultative și de consultanță referitoare la
probleme juridice, servicii de monitorizare
a mărcilor, servicii în domeniul proprietății
intelectuale, servicii furnizate de avocați pledanți,
servicii de supraveghere în materie de
proprietate intelectuală, servicii de soluționare
a litigiilor, servicii de reprezentare juridică,
servicii de soluționare alternativă a litigiilor,
servicii juridice legate de achiziția de drepturi
de proprietate intelectuală, servicii în materie de

litigii, transmitere de proprietăți, servicii juridice
privind înregistrarea mărcilor.

───────

(210) M 2021 05628
(151) 23/08/2021
(732) BLOOM COMMUNICATION SRL,

STR. CANTA NR. 15, JUDEȚUL
IAȘI, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

BUSINESS AGE Resource
center for business

(531) Clasificare Viena:
02.01.05; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb,
albastru închis, albastru deschis,
galben, portocaliu, verde

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, produse de imprimerie, papetărie
și rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
afișe publicitare, agende, almanahuri, anuare
(publicații tipărite), arte vizuale tipărite, albume
foto și albume pentru colecționari, ziare,
ustensile de scris și ștampilat, ustensile de
corectare și ștergere, reviste generaliste, reviste
juridice, reviste (publicații periodice), publicații
periodice, publicații promoționale, publicații de
reclame, ghiduri, reproduceri grafice, materiale
de instruire sau învățământ (cu excepția
aparatelor), buletine informative, cărți, materiale
educative tipărite, bannere de afișaj realizate din
hârtie, echipament pentru educație/învățământ,
echipament pentru imprimare și legare, buletine
de știri (materiale tipărite).
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35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, agenții de publicitate, agenții de
relații cu publicul, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, analiza sensibilizării publicului cu
privire la publicitate, anunțuri clasificate,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, căutare de sponsorizare, compilare
de statistici privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare, campanii de marketing,
colectarea de informații privind publicitatea,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în afaceri privind identitatea
corporativă, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de
publicitate, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare
de campanii promoționale, dezvoltare de
concepte de marketing, creare de texte
publicitare, consultanță cu privire la căutarea
de sponsori, concepere de material publicitar,
compilare, producție și diseminare de material
publicitar, organizarea de expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de informații de
marketing, estimări pentru marketing, evaluare
a impactului publicității asupra publicului, editare
și actualizare de texte publicitare, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de planuri
de marketing, furnizarea de informații de
marketing, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, marketing de
referință, marketing de produse, intermediere
publicitară, management promoțional pentru
persoane celebre, marketing comercial (în afară
de comercializare), întocmire de planuri de
marketing, întocmire de rapoarte de marketing,
optimizarea traficului pe site, optimizarea
motoarelor de căutare, marketing promoțional,
marketing direct, marketing digital, plasare de
reclame, organizarea de publicitate, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizare
și realizare de evenimente publicitare, pregătirea
și distribuirea reclamelor, pregătire de publicații
publicitare, pregătire de campanii publicitare,
planificare de strategii de marketing, producție
de materiale publicitare, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea comercială, publicitate
în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate de tip pay-per-

click (ppc), publicitate pentru bunurile și
serviciile altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vizualizeze și să compare în
mod convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianți, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, servicii de agenție de
publicitate, servicii de agenție de marketing,
servicii de evaluare a mărcilor, servicii de
grafică publicitară, servicii de cumpărare de
media, servicii de creare de mărci, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de identitate
corporativă, servicii de marketing direct, servicii
de poziționare a mărcilor, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de merchandising,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
servicii de relații cu publicul, testare de
marcă, studii de marketing, consultanță privind
relațiile cu publicul, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de relații
cu publicul, consultanță cu privire la strategia
de comunicare în domeniul relațiilor publice,
realizare de studii în domeniul relațiilor publice,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de
consultanță privind relațiile publice, servicii de
relaţii media, studii de relații cu publicul, servicii
de comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere de
contracte (pentru terți), administrare de afaceri,
servicii privind planificarea afacerilor, servicii
pentru dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii
pentru strategia și planul de afaceri, servicii de
funcții administrative, servicii de intermediere
comercială, servicii de management al riscului
afacerilor, servicii de reprezentanță comercială,
servicii de strategie în afaceri, servicii on-
line de colaborări de afaceri în rețea, servicii
de evaluare a riscurilor afacerilor, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță
și de management al afacerilor, planificarea
succesiunii de afaceri, planificare strategică
de afaceri, planificare corporativă, organizarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul relației cu clienții,
managementul activităților comerciale, furnizare
de asistență în afaceri, furnizare de asistență
în managementul afacerilor, servicii oferite
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de experți în domeniul eficienței activității
comerciale, asistență privind planificarea
comercială, asistență privind managementul
activităților comerciale, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență
în afaceri, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, servicii de strategie de
marcă, servicii de consultanță și asistență
în domeniul strategiei comerciale, planificare
strategică în afaceri, analiză strategică a
activității economice, negociere de contracte de
publicitate, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, consultanță în administrarea
afacerilor, în domeniul dezvoltării directorilor
și personalului de conducere, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, servicii de comert cu amanuntul
si cu ridica in legatura cu aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, software, aplicatii software, publicatii
electronice descarcabile, servicii de comert
cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, produse de imprimerie, afișe, ghiduri,
ziare, reproduceri grafice, reviste, carti, articole
pentru legătorie, fotografii, papetărie, publicaţii
periodice, publicații imprimate, materiale
tiparite., abonament la un pachet media de
informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicatii, analiză de preț, publicitate
în reviste, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste.
41. Publicare de reviste, publicare de reviste
și cărți, publicare de reviste electronice,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de reviste pe internet, servicii
de bibliotecă online, și anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-
o rețea online de calculatoare, publicare on-
line de cărți și reviste electronice, editare
de publicații, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații electronice, furnizare de
publicații on-line, furnizare de publicații dintr-
o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,

traducere lingvistică, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, editare de cărți și recenzii,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
difuzare de reportaje de către agenții de
știri, creare (redactare) de podcast-uri, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, consultanță editorială, editare de
texte scrise, publicare de broșuri, publicare de
afișe, publicare de cărți, publicare de buletine
informative, publicare de fișe informative,
publicare de periodice și cărți în format
electronic, publicare de materiale tipărite privind
drepturile de proprietate intelectuală, publicare
de materiale tipărite în format electronic,
publicare multimedia, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, servicii de scriere pentru
bloguri, servicii de scriere la comandă în scopuri
nepublicitare, servicii jurnalistice, servicii de
editare, scriere de scenarii, ateliere recreative,
servicii de videotecă, servicii educative și
de instruire, servicii de spectacole în direct,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport și
cultură, producție audio, video și multimedia și
fotografie, producție de programe de televiziune
în direct cu scop educativ, organizare și
coordonare de activități culturale, organizare
de webinare, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
îndrumare, informare în legătură cu activități
culturale, educație și instruire, consultanță
în materie de planificare de evenimente
speciale, emisiuni de radio (programare),
montaj de programe de televiziune,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
producție de înregistrări video, organizare de
seminarii, organizare de cursuri, furnizare de
informații și știri online în domeniul formării
profesionale, furnizarea unei reviste online care
conține informații în domeniul jocurilor de
calculator.

───────
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(210) M 2021 05686
(151) 23/08/2021
(732) Al-Jobory Hazm, STRADA

CIPRIAN PORUMBESCU NR
66, AP 6, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
DR. AL-JOBORY

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

44. Servicii de telemedicină, servicii de clinica
medicala și analiza medicala, servicii de terapie,
servicii de centru de sănătate.

───────

(210) M 2021 05687
(151) 23/08/2021
(732) Al-Jobory Hazm, STRADA

CIPRIAN PORUMBESCU NR
66, AP 6, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
DR.AL-JOBORY

MEDICAL CENTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de telemedicină, servicii de clinica
medicala și analiza medicala, servicii de terapie,
servicii de centru de sănătate.

───────

(210) M 2021 05688
(151) 23/08/2021
(732) Al-Jobory Hazm, STRADA

CIPRIAN PORUMBESCU NR
66, AP 6, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
DR. AL-JOBORY CLINIC

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

44. Servicii de telemedicină, de clinică medicală
și analiză medicală, servicii de terapie, servicii de
centru de sănătate.

───────

(210) M 2021 06136
(151) 23/08/2021
(732) ALL IN ONE LEARNING SRL,

STR. REPUBLICII NR. 109, ET.
2, AP. 5, JUDEȚ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ALL IN ONE LEARNING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de studiere a
pieţei şi de sondare a opinei publice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06137
(151) 23/08/2021
(732) JAVIER PERFUME SRL, JUDEŢ

NEAMŢ, SAT POTOCI NR. 67,
POTOCI, NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

Javier

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.01.12

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

35. Servicii de agenţii de import, servicii de
comerţ de parfumuri, bijuterii, haine şi textile
şi oferirea acestora spre vânzare într-un cadru
organizat.

───────

(210) M 2021 06138
(151) 23/08/2021
(732) ADRIAN-MANUEL MIHAILA,

STRADA MIHAI EMINESCU NR.
57, SAT CARACLAU, JUDEŢ
BACĂU, COMUNA BARSANESTI,
500113, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

1870 Bcaffé

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 06139
(151) 23/08/2021
(732) S.C. LABORATOARELE

FARES BIO VITAL S.R.L., STR.
PLANTELOR NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

fares 1929 VIROHERB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.04

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

5. Ceaiuri medicinale, infuzii și ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare și
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiționare respectiv: siropuri,
tincturi, extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, loțiuni,
soluții și băuturi din plante medicinale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/08/2021

(210) M 2021 06140
(151) 23/08/2021
(732) S.C. LABORATOARELE

FARES BIO VITAL S.R.L., STR.
PLANTELOR NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

fares 1929 VIROPLANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.04

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

5. Ceaiuri medicinale, infuzii și ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare și
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiționare respectiv: siropuri,
tincturi, extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, loțiuni,
soluții și băuturi din plante medicinale.

───────

(210) M 2021 06141
(151) 23/08/2021
(732) BRAND EMOTION, STR.

ZAGAZULUI NR. 21-25, SCARA
D, ETAJUL 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014261, ROMANIA

(540)

brandio

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.12

(591) Culori revendicate:portocaliu

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

9. Radiouri, înregistrări muzicale descărcabile,
aparatură audio, emițătoare audio, înregistrări
audio descărcabile, aparate digitale de redare a
sunetului.
35. Publicitate și marketing, publicitate online,
agenții de publicitate, producție de reclame radio,
întocmire de reclame.
38. Comunicații radio, radiocomunicații, difuzare
audio.
41. Editare muzicală.

───────

(210) M 2021 06142
(151) 23/08/2021
(732) JINAOLAN IMPEX SRL, STR.

SIMETRIEI NR. 100, SECTORUL 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

JINAOLAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 10.03.07

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

clase:
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, cutite de ceramica si inox.
16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, pungi din hârtie pentru ambalat, pungi
de hârtie pentru ambalat, pungi de ambalat din
hârtie, hârtie pentru confecționat pungi și sacoșe.
21. Oale de gătit sub presiune, oale de gătitoale,
oale electrice de gătit, oale de gătit electrice, oale
de gătit sub presiune, electrice, oale termice.
29. Pește, păsări de curte și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și coapte, jeleuri, gemuri, compoturi,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi alimentare, ciuperci conservate,
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boabe și nuci preparate pentru consumul uman,
semințe pregătite pentru consum uman, care
nu sunt condimente sau arome, ulei alimentar,
ulei de susan, condimente, lapte de soia, lapte
condensat.
30. Sare, mirodenii, arome și condimente,
mirodenii (condimente), sosuri (condimente),
chutneys (condimente), condimente cu ardei
iute, condimente alimentare, condimente
aromate, condimente uscate, amestec de
condimente, ghimbir (condimente pudră),
condimente pentru alimente, praf de cuișoare
(condimente), ardei iuți uscați (condimente),
pudră de curry (condimente), pastă de ghimbir
(condimente), semințe de susan (condimente),
condimente sub formă de prafuri, condimente
sub formă de pudră, praf de ardei iute
(condimente), condimente cu aromă de fructe de
mare, orez, orez congelat preparat, orez sălbatic
(preparat), amestecuri de orez, orez expandat,
orez, tapiocă, produse alimentare fabricate din
orez.
32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerț online cu ridicata si
amanuntu si in magazine.

───────

(210) M 2021 06143
(151) 23/08/2021
(732) AVANTI JUNIOR SRL, STR.

RASCOALA 19-7, NR. 9, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900532, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Plaja Gaia

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2021 06146
(151) 23/08/2021
(732) ALYSA NAILS SRL, SAT FILEA DE

JOS, NR. 186A, COM. CIURILA,
JUDETUL CLUJ, CIURILA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
ALYSA NAILS

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

42. Crearea şi întreţinerea site-urilor web,
crearea și întreținerea de pagini pe rețele sociale
de pe internet.
44. Servicii de manichiură, servicii de manichiură
la domiciliu, servicii prestate de saloane
de manichiură, servicii de manichiură și de
pedichiură, servicii de pedichiură, servicii de
îngrijire a unghiilor, saloane de frumusețe, îngrijiri
de igienă și frumusețe, consultanță în materie de
frumusețe, consultanță cu privire la frumusețe,
servicii de îngrijire a frumuseții, furnizare de
informații în materie de frumusețe, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, servicii
de consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, consultanță în domeniul îngrijirii corpului
și a frumuseții, furnizare de informații despre
servicii ale saloanelor de frumusețe, servicii de
consultanță în materie de îngrijire a frumuseții,
servicii prestate de saloane de frumusețe
pentru animale de companie, consultanță pe
internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
servicii de vopsit gene, servicii de întors genele,
servicii pentru extensii de gene, servicii de
vopsire a genelor, servicii de tratamente de
înfrumusețare,în special pentru gene, servicii
de vopsit sprâncenele, servicii de conturare a
sprâncenelor, servicii de tatuare a sprâncenelor,
servicii de vopsire a sprâncenelor, servicii
de epilare a sprâncenelor cu ață, epilat cu
ceară, servicii de epilare, servicii personale de
epilare, servicii de epilare cu laser, servicii de
epilare corporală cu ceară pentru persoane,
servicii de consultanță cu privire la epilarea
corporală, servicii de îndepărtare permanentă și
reducere a părului, tratament cosmetic cu laser
pentru îndepărtarea părului nedorit, electroliză
cosmetică pentru îndepărtarea părului, servicii
pentru îngrijirea părului, servicii pentru vopsirea
părului, ondularea părului, refacerea părului,
spălarea părului cu șampon, servicii de coafare
a părului, servicii de împletire a părului, servicii
de ondulare a părului, servicii consultative
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privind îngrijirea părului, furnizare de informații
despre coafarea părului, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
tratament pentru păr, tratamente cosmetice
pentru păr, servicii de îndreptat părul, servicii
de permanent pentru păr, servicii de vopsit de
șuvițe de păr, tratament cu laser pentru creșterea
părului, servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, față și păr, servicii de coafor, servicii
de coafor de lux, servicii de coafor pentru
copii, servicii de coafor pentru bărbați, servicii
de salon de coafor pentru femei, servicii
cu laser pentru întinerirea pielii, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, tratament
cosmetic cu laser pentru varicozități, tratament
cosmetic al tatuajelor, cu laser, îndepărtarea
cu laser a tatuajelor, îndepărtare cu laser a
telangiectaziilor, îndepărtarea cu laser a venelor
varicoase, îndepărtare cu laser a ciupercii
unghiei piciorului, tratament cosmetic cu laser
pentru ciupercă unghială, tratament cosmetic
cu laser al venelor varicoase, servicii oferite
de saloane de bronzat și de solarii, saloane
de bronzare, servicii de bronzare în scopuri
cosmetice (pentru oameni), masaj, masaj
thailandez, masaj shiatsu, masaj tradițional
japonez, masaj cu pietre calde, masaj al
țesuturilor adânci, masaj în domeniul sporturilor,
informații referitoare la masaj, servicii de masaj
la picioare, servicii de masaj pentru femei
gravide, asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, servicii de consultare în legătură cu
masajul, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii furnizate de saloane de slăbire, servicii
de tratamente de slăbire, consiliere medicală
în domeniul slăbitului, servicii de planificare de
regimuri de slăbit, servicii personale terapeutice
referitoare la îndepărtarea celulitei, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa,
servicii oferite de saloane de coafură, servicii
oferite de saloane de îngrijire a pielii, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii, servicii de
frizerie, frizerii pentru bărbați, servicii de frizerie
pentru bărbați, servicii de microdermabraziune,
tratament cosmetic, tratamente terapeutice
pentru față, tratamente terapeutice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru corp, tratamente
pentru controlul greutății, tratamente cosmetice
pentru ten, servicii de tratament pentru celulită,
servicii de tratament cu microace, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii de
tratamente cosmetice pentru față și pentru corp,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de tratament pentru
îngrijirea tenului, servicii prestate de saloane

de înfrumuseţare, manichiură, pedichiură,
tratamente unghii, unghii tehnice, epilare
cu zahăr, epilare cu ceară, tratamente
faciale, tratamente corporale, cosmetică facială,
cosmetică corporală, epilare definitivă cu ipl,
epilare definitivă cu laser, pensat, vopsit
gene si sprancene, solar pentru bronzat,
microdermabraziune, extensii de gene, laminare
gene, tatuaj semipermanent (micropigmentare)
şi permanent, microblading, coafor, frizerie,
masaj de relaxare, masaj anticelulitic, masaj
terapeutic, masaj sportiv, masaj de recuperare,
drenaj limfatic, reflexoterapie, remodelare
corporală, peeling cosmetic, machiaj.

───────

(210) M 2021 06147
(151) 23/08/2021
(732) ALYSA NAILS SRL, SAT FILEA DE

JOS, NR. 186A, JUDETUL CLUJ,
CIURILA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Heaven's Door

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01; 03.07.17

(591) Culori revendicate:mov (HEX
#AD498C), portocaliu (HEX #F29400)

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

42. Crearea şi întreţinerea site-urilor web,
crearea și întreținerea de pagini pe rețele sociale
de pe internet.
44. Servicii de manichiură, servicii de manichiură
la domiciliu, servicii prestate de saloane
de manichiură, servicii de manichiură și de
pedichiură, servicii de pedichiură, servicii de
îngrijire a unghiilor, saloane de frumusețe, îngrijiri
de igienă și frumusețe, consultanță în materie de
frumusețe, consultanță cu privire la frumusețe,
servicii de îngrijire a frumuseții, furnizare de
informații în materie de frumusețe, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, servicii
de consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, consultanță în domeniul îngrijirii corpului
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și a frumuseții, furnizare de informații despre
servicii ale saloanelor de frumusețe, servicii de
consultanță în materie de îngrijire a frumuseții,
servicii prestate de saloane de frumusețe
pentru animale de companie, consultanță pe
internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
servicii de vopsit gene, servicii de întors genele,
servicii pentru extensii de gene, servicii de
vopsire a genelor, servicii de tratamente de
înfrumusețare,în special pentru gene, servicii
de vopsit sprâncenele, servicii de conturare a
sprâncenelor, servicii de tatuare a sprâncenelor,
servicii de vopsire a sprâncenelor, servicii
de epilare a sprâncenelor cu ață, epilat cu
ceară, servicii de epilare, servicii personale de
epilare, servicii de epilare cu laser, servicii de
epilare corporală cu ceară pentru persoane,
servicii de consultanță cu privire la epilarea
corporală, servicii de îndepărtare permanentă și
reducere a părului, tratament cosmetic cu laser
pentru îndepărtarea părului nedorit, electroliză
cosmetică pentru îndepărtarea părului, servicii
pentru îngrijirea părului, servicii pentru vopsirea
părului, ondularea părului, refacerea părului,
spălarea părului cu șampon, servicii de coafare
a părului, servicii de împletire a părului, servicii
de ondulare a părului, servicii consultative privind
îngrijirea părului, furnizare de informații despre
coafarea părului, închiriere de aparate pentru
coafarea părului, servicii terapeutice personale
cu privire la regenerarea părului, tratament
pentru păr, tratamente cosmetice pentru păr,
servicii de îndreptat părul, servicii de permanent
pentru păr, servicii de vopsit de șuvițe de păr,
tratament cu laser pentru creșterea părului,
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, servicii de coafor, servicii de coafor
de lux, servicii de coafor pentru copii, servicii de
coafor pentru bărbați, servicii de salon de coafor
pentru femei, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, tratament cosmetic cu laser pentru piele,
tratament cosmetic cu laser pentru varicozități,
tratament cosmetic al tatuajelor, cu laser,
îndepărtarea cu laser a tatuajelor, îndepărtare
cu laser a telangiectaziilor, îndepărtarea cu
laser a venelor varicoase, îndepărtare cu
laser a ciupercii unghiei piciorului, tratament
cosmetic cu laser pentru ciupercă unghială,
tratament cosmetic cu laser al venelor varicoase,
servicii oferite de saloane de bronzat și de
solarii, servicii oferite de saloane de bronzare,
servicii de bronzare în scopuri cosmetice
(pentru oameni), masaj, masaj thailandez, masaj
shiatsu, masaj tradițional japonez, masaj cu
pietre calde, masaj al țesuturilor adânci, masaj
în domeniul sporturilor, informații referitoare la

masaj, servicii de masaj la picioare, servicii
de masaj pentru femei gravide, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
servicii de consultare în legătură cu masajul,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
furnizate de saloane de slăbire, servicii de
tratamente de slăbire, consiliere medicală în
domeniul slăbitului, servicii de planificare de
regimuri de slăbit, servicii personale terapeutice
referitoare la îndepărtarea celulitei, servicii
de tratamente medicale oferite de un centru
spa, servicii oferite de saloane de coafură,
saloane de îngrijire a pielii, servicii furnizate
de saloane de coafură și înfrumusețare,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii, servicii de
frizerie, frizerii pentru bărbați, servicii de frizerie
pentru bărbați, servicii de microdermabraziune,
tratament cosmetic, tratamente terapeutice
pentru față, tratamente terapeutice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru corp, tratamente
pentru controlul greutății, tratamente cosmetice
pentru ten, servicii de tratament pentru celulită,
servicii de tratament cu microace, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii
de tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, servicii de consultanță cu privire la
tratamentele de înfrumusețare, servicii de
tratament pentru îngrijirea tenului, manichiură,
servicii prestate de saloane de înfrumuseţare,
manichiură, pedichiură, tratamente unghii,
unghii tehnice, epilare cu zahăr, epilare cu
ceară, tratamente faciale, tratamente corporale,
cosmetică facială, cosmetică corporală, epilare
definitivă cu ipl, epilare definitivă cu
laser, pensat, vopsit gene si sprancene,
solar pentru bronzat, microdermabraziune,
peeling, extensii de gene, laminare gene,
tatuaj semipermanent (micropigmentare) şi
permanent, microblading, coafor, frizerie, masaj
de relaxare, masaj anticelulitic, masaj terapeutic,
masaj sportiv, masaj de recuperare, drenaj
limfatic, reflexoterapie, remodelare corporală,
machiaj.

───────
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(210) M 2021 06148
(151) 23/08/2021
(732) ASOCIATIA HABITAT FOR

HUMANITY ROMANIA , STR.
NAUM RAMNICEANU NR. 45A, ET.
1, AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
BIG BUILD

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

35. Servicii de recrutare de voluntari.
37. Servicii referitoare la construcția de clădiri,
servicii de construire accelerată de locuințe,
servicii de construire de locuințe cu ajutorul
voluntarilor.

───────

(210) M 2021 06149
(151) 23/08/2021
(732) VP BRANDS INTERNATIONAL

SA, 4003, PLOVDIV, BULGARIA
5, DUNAV BLVD. RОYAL CITY
BUSINESS PARK, PLOVDIV,
BULGARIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA
GEORGE CALINESCU NR. 52A,
AP.1, SECTOR 1, BUCURESTI,
011694, ROMANIA

(540)

RACHIU DE PESTERA
TANDRU CALD

Struguri DIN SOIURI DE
STRUGURI SELECTATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 26.01.03;
24.01.05

(591) Culori revendicate:alb, negru, roz,
verde inchis, verde deschis, bej

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 06150
(151) 23/08/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
useIT.ro - TEHNOLOGIE

PENTRU TINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, 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 comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.
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38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 06151
(151) 23/08/2021
(732) ADRIAN PETRESCU, BD.

DECEBAL NR.2, BL. H3, SC.5,
AP.20, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ROMANIAN BRASS

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

41. Servicii de divertisment oferite de un
ansamblu muzical instrumental, organizare de
concerte, spectacole, activitatii culturale.

───────

(210) M 2021 06152
(151) 23/08/2021
(732) SC DECOVIL SRL, STR. STEFAN

CEL MARE, NR. 2, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800198, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Spinning Shop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de navigație.

───────

(210) M 2021 06153
(151) 23/08/2021
(732) ANDREI REMUS BREBAN, STR.

CUZA VODA NR. 10, AP. 24,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, 430034, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)
NOMADIA

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

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

───────
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(210) M 2021 06154
(151) 23/08/2021
(732) DADOBOM BUCURESTI SRL,

ȘOS. PIPERA-TUNARI NR.198C,
BL.C5, SC.E, ET.5, AP.34,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

BRAZUCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.03; 26.04.03

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii de
restaurant, servicii oferite de bistro, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de bar,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 06155
(151) 23/08/2021
(732) S.C. DENTAL MASTERPIECE

S.R.L., STR. CALEA CRAIOVEI
NR. 30, ETAJ 1, INCINTA CORAL
CENTER, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

DENTAL MASTER'S

(531) Clasificare Viena:
03.07.04; 26.01.03; 27.05.01; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08

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

clase:
5. Servicii de stomatologie profilactică.
10. Servicii de implanturi (proteze) folosite în
stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, furnizare de informații
despre stomatologie.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/08/2021

(210) M 2021 06156
(151) 23/08/2021
(732) SC WOLFIE PRINT & DESIGN

SRL, ALEEA PORTIȚA NR. 2,
BL. 13, SC. A, ET. 4, AP. 13, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

HIVE 2S

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.03;
26.11.07; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

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

clase:
44. Servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii
de tatuare, servicii de îndepărtarea cu laser a
tatuajelor, tratament cosmetic al tatuajelor, cu
laser, servicii de micropigmentare.

───────

(210) M 2021 06157
(151) 23/08/2021
(732) ASOCIAȚIA CLUBUL MICII

CAMPIONI, STR. STRĂBUNĂ
NR. 26, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
012461, ROMANIA

(540)

micii campioni

(531) Clasificare Viena:
01.03.10; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un pachet media de
informații.
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,
traducere lingvistică, servicii de traducere.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de îngrijire a
animalelor.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii juridice, cercetare genealogică,
asistență cu privire la îmbrăcatul chimonourilor,
servicii oferite de cluburi pentru întâlniri
(divertisment), consiliere personalizată de stilism
vestimentar, consultanță în domeniul relațiilor
personale, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de servicii
de suport personal pentru familiile pacienților
care suferă de boli care le pun în pericol viața,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții de
îngrijire pe termen lung, furnizare de servicii de
suport personal pentru pacienții care suferă de
cancer și pentru familiile acestora.

───────
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(210) M 2021 06158
(151) 23/08/2021
(732) CARBOPLAK SRL, STR. LINIA

DE CENTURA NR 16, JUD. ILFOV,
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Carboplak Fabrica
de policarbonat

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.09; 29.01.03;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru închis
(HEX #000080), albastru deschis (HEX
#1E90FF), verde (HEX #3CB371)

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

17. Materiale plastice și rășini extrudate
destinate utilizării în producție, foi transparente
cu trei straturi, din policarbonat, plăci translucide
cu doi pereți, confecționate din policarbonat.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, acoperișuri nemetalice, tavane false
nemetalice, sere nemetalice, pereți despărțitori
nemetalici, materiale de construcții din materiale
plastice, plăci translucide (nemetalice), plăci de
construcție din materiale plastice.

───────

(210) M 2021 06159
(151) 23/08/2021
(732) THE ICONIC ESTATE S.A., STR.

GĂGENI NR. 92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

RHEINEXTRA ESTD 1892

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.09; 24.01.13;
24.01.15

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2021 06160
(151) 23/08/2021
(732) THE ICONIC ESTATE S.A., STR.

GĂGENI NR. 92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

RHEINEXTRA IMPÉRIAL
BRUT ESTD 1892

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.09; 24.01.13;
24.01.15

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 06161
(151) 23/08/2021
(732) THE ICONIC ESTATE S.A., STR.

GĂGENI NR. 92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

RHEINEXTRA ROSÉ
BRUT ESTD 1892

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.09; 24.01.13;
24.01.15

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2021 06162
(151) 23/08/2021
(732) CLUBUL DE MUZICA SOL, BDUL

ALEXANDRU IOAN CUZA NR.
25, BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Clubul de muzică SOL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 22.01.21

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

41. Servicii educative și de instruire, prezentare
de concerte muzicale, prezentare de concerte,
organizarea de concerte muzicale pentru
televiziune, producere de concerte muzicale,
divertisment de tipul concertelor, servicii pentru
concerte de canto, organizarea de concerte
de muzică în direct, organizare și coordonare
de concerte, închiriere de săli de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare de concerte de muzică pop,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte în direct susținute de formații muzicale,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de concerte în direct, cursuri de
dans, cursuri de canto, cursuri de muzică, cursuri
de meditație, cursuri de formare, coordonare
de cursuri, organizare de cursuri organizare
de cursuri de formare, cursuri de dans pentru
adulți, cursuri de dans pentru copii, coordonare
de cursuri prin corespondență, furnizare de
cursuri de formare continuă, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
cursuri de pregătire pentru tineri, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri, pregătire
de cursuri și examene în scop educațional,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere de
lucru, organizare și coordonare de cursuri de

zi pentru adulți, producție și coordonare de
exerciții pentru cursuri și programe de muzică,
organizarea de spectacole muzicale, educație
muzicală, formare muzicală, cursuri de muzică,
producția de muzică, producție de spectacole
muzicale, organizarea de coruri de muzică
gospel, organizare de evenimente muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, producție
de înregistrări muzicale, servicii de educație
muzicală, prezentare de concerte muzicale,
concerte muzicale pentru radio, servicii de
festivaluri muzicale, producere de concerte
muzicale, compunere de muzică pentru terți,
interpretare de muzică și canto, concerte
muzicale pentru televiziune, organizare de
concerte de muzică pop, servicii educaționale
cu privire la muzică, servicii ale studiourilor
de înregistrări muzicale, oferire de divertisment
muzical de către formații vocale, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, organizare și coordonare de concerte
muzicale, predare de lecții muzicale prin cursuri
prin corespondență, servicii educaționale sub
formă de programe muzicale de televiziune,
spectacole muzicale în mijlocul publicului
organizate la săli de spectacole, furnizare de
clasificări pe categorii de vârstă pentru conținut
de televiziune, film, muzică, video și jocuri video.

───────

(210) M 2021 06163
(151) 23/08/2021
(732) THE ICONIC ESTATE S.A., STR.

GĂGENI NR. 92, PLOIEŞTI,
100126, PRAHOVA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RHEINEXTRA MAGNIFIQUE
BRUT ESTD 1892
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.09

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 06164
(151) 23/08/2021
(732) THE ICONIC ESTATE S.A., STR.

GĂGENI NR. 92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RHEINEXTRA
VINTAGE ESTD 1892

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.09

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor

───────

(210) M 2021 06165
(151) 23/08/2021
(732) SC KINETO CONSULT SRL,

SOSEAUA COLENTINA NR. 3C,
BL. 33C, SC. A, AP. 30, ETAJ 7,
SECTOR 6, BUCURESTI, 021152,
ROMANIA

(540)

Kineto CONSULT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Consultații medicale, controale medicale,
servicii medicale, servicii de masaj, servicii de
fizioterapie.

───────
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(210) M 2021 06166
(151) 23/08/2021
(732) S.C. RANGE WOOD HOUSE SRL,

STR. OAȘULUI NR.363, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) CABINET MIDIASEN
INNOVATIONS, CALEA TRAIAN
NR. 4A/44, JUD. MARAMUREŞ,
BAIA MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

CASE A+

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.13.02; 29.01.07;
29.01.08

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

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2021 06167
(151) 23/08/2021
(732) GCS SECURITY & PROTECTION

SRL, STR. ZANELOR NR. 17, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

GCS SECURITY
& PROTECTION

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii prestate de un agent
de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor, servicii prestate de un agent
de securitate pentru clădiri, supravegherea
alarmelor antiefracție, supraveghere cu circuit
închis, servicii prestate de paze de noapte,
servicii prestate de gardă de securitate, servicii
de securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția fizică a persoanelor, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de supraveghere, servicii de securitate
pe bază de microcipuri pentru animale de
companie, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, servicii de securitate
fizică, servicii de pază pentru infrastructuri,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
de pază contractuale, servicii de pază, servicii
de monitorizare electronică în scopuri de
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securitate, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de informare referitoare la siguranță,
servicii de inspecții de securitate pentru terți,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de pază și protecție, gardă de corp personală
(escortă), furnizarea servicii de recunoaștere și
de supraveghere, marcaj de securitate pentru
bunuri, marcaj de securitate a documentelor,
localizarea vehiculelor furate, furnizare de
informații despre servicii prestate de un agent
de securitate, evaluare a riscurilor în materie
de securitate, escortă personală (gardă de
corp), consultanță în materie de securitate
fizică, consultanță în materie de securitate,
administrarea riscurilor pentru sănătate și
siguranță, analiză criminalistică a materialelor
video de supraveghere pentru prevenirea fraudei
și a furturilor, servicii de consultanță cu privire la
prevenirea infracțiunilor, servicii de consultanță
în materie de prevenire a criminalității, servicii de
pază antiefracție.

───────

(210) M 2021 06168
(151) 23/08/2021
(732) RADU CHIRIAC, STR. AUREL

VLAICU NR. 164, SECTOR 1,
BUCURESTI, 020099, ROMANIA

(540)
Ferasa

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

9. Materiale înregistrate, materiale video
muzicale pre-înregistrate, holograme, transmisii
video, înregistrări magnetice, înregistrări
video, înregistrări muzicale, înregistrări audio,
înregistrări multimedia, înregistrări digitale,
discuri (înregistrări audio), înregistrări de
sunet, înregistrări video descărcabile, înregistrări
sonore descărcabile, discuri pentru înregistrări
audio, discuri optice cu înregistrări audio,
înregistrări video, descărcabile, cu muzică, benzi
magnetice pentru înregistrări audio, benzi care
conțin înregistrări audio.
16. Manuale tipărite, manuale (ghiduri),
manuale destinate instruirii, cursuri tipărite,
materiale tipărite de cursuri prin corespondență.
35. Producție de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare, realizare de materiale
publicitare, distribuire de materiale publicitare,
distribuirea de materiale publicitare, difuzare
de materiale publicitare, difuzarea de materiale
publicitare, distribuirea de materiale publicitare

tipărite, propagare stradală de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
distribuire de materiale publicitare prin poștă
și de suplimente publicitare anexate la
edițiile obișnuite, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broșuri
și material tipărit), publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, difuzare de
materiale publicitare prin poștă, publicare de
materiale și texte publicitare, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, consiliere în domeniul
managementului afacerilor, consiliere în materie
de angajări.
38. Transmisii video, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, servicii de transmisii digitale.
40. Servicii de tipărire de materiale publicitare.
41. Închiriere de materiale înregistrate legate
de divertisment, înregistrări originale, înregistrări
pe bandă video, producție de înregistrări video,
producție de înregistrări audio, producție de
înregistrări muzicale, servicii de înregistrări
sonore, editare de înregistrări video, editare de
înregistrări audio, înregistrări pe benzi video
(filmare), publicare de materiale tipărite, altele
decât textele publicitare, servicii de consiliere
în carieră (consiliere educativă sau instruire),
cursuri de formare, cursuri de formare avansată,
organizare de cursuri de formare, furnizare de
cursuri de formare, coordonare de cursuri de
formare profesională, furnizare de cursuri de
formare profesională, organizare de seminarii
educative, organizare de seminarii educaționale,
organizare de seminarii.
42. Găzduire de transmisii video.
44. Consiliere psihologică, consiliere medicală,
consilierea psihologică a personalului, consiliere
în materie de sănătate.
45. Consultanță politică, consiliere spirituală,
îndrumare și consiliere matrimonială, consiliere
cu privire la orientarea spirituală, consultanță în
domeniul relațiilor personale.

───────


