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Cereri Mărci publicate în 17/01/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 00027 10/01/2023 M.L.F ART INVEST SRL UKC

2 M 2023 00117 10/01/2023 SC ROMAUDIOVIDEO SRL ROMAUDIOVIDEO

3 M 2023 00118 10/01/2023 SC ROMAUDIOVIDEO SRL RAV

4 M 2023 00119 10/01/2023 SOCIETATEA MOARA CIBIN SA Păltiniș biscuiți la înălțime

5 M 2023 00120 10/01/2023 CUFARUL CU VECHITURI Cufarul cu Vechituri

6 M 2023 00121 10/01/2023 CALIN GABRIEL COSTEA F.C. UTA 1945

7 M 2023 00123 10/01/2023 CARNU ION MOTO HIDRA LANT

8 M 2023 00124 10/01/2023 OANA ULIERIU GUSTOPEDIA

9 M 2023 00126 10/01/2023 AX BOX KING SRL [ A:B ] AX BOXING

10 M 2023 00127 10/01/2023 OANA ULIERIU FERICETUL VERDE

11 M 2023 00128 10/01/2023 ASOCIATIA DIN GRIJA
PENTRU COPII

DIN GRIJĂ PENTRU COPII

12 M 2023 00129 10/01/2023 SC AS BUSINESS EDUCATION
SRL

AS BUSINESS EDUCATION

13 M 2023 00130 10/01/2023 INTERNATIONAL FOODSTUFF
CO. LLC

Son gold

14 M 2023 00131 10/01/2023 TEHNIC MEDIA INTEK

15 M 2023 00132 10/01/2023 DAN DOGARU exodusIT

16 M 2023 00133 10/01/2023 BILKA STEEL SRL Britanic by Bilka

17 M 2023 00134 10/01/2023 NEW AGE SALES SRL ALL Shop fiecare click e un
zâmbet

18 M 2023 00135 10/01/2023 VOICU DASCAU Natinfo

19 M 2023 00136 10/01/2023 NARGHILEA DE TOP SRL

20 M 2023 00137 10/01/2023 ALEXANDRA - AMALIA
MILITARU
BOGDAN TATARU

BioVitality

21 M 2023 00138 10/01/2023 EVORA CENTER SRL CĂLIMANI EVO

22 M 2023 00139 10/01/2023 123 CREDIT OPPORTUNITY
SOLUTIONS SRL

123Credit

23 M 2023 00140 10/01/2023 REGINA OVERSEAS COM SRL CRYSTAL
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(210) M 2023 00027
(151) 10/01/2023
(732) M.L.F ART INVEST SRL, STR.

SOARELUI NR. 5, COMPLEX
COSMOPOLIS, FAZA 1, BLOC B2,
ETAJ 3, AP.301, JUDEȚ ILFOV,
SAT STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

UKC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Acumulatori electrici, cabluri acustice,
adaptoare electrice, cabluri electrice, camere
video, aparate de fotografiat (fotografie),
întrerupătoare cu celulă (electricitate)/
reductoare(electricitate), șnururi pentru telefonul
mobil, încărcătoare pentru acumulatoare
electrice, încărcătoare pentru țigările
electronice, cabluri coaxiale, aparate electrice
pentru comutare, comutatoare, compact-
discuri (audio-video), compact-discuri (audio-
video), compact-disc playere, dispozitive
de memorie pentru calculatoare, programe
de calculator, înregistrate, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe
de calculator, înregistrate, tastaturi pentru
calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicații software
pentru calculator descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, telefoane fără fir, cuploare,
electrice/conexiuni, electrice, capace pentru
ieșirile electrice, huse pentru telefoanele

inteligente, huse pentru asistentii personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, invertoare (electricitate), laptopuri,
telefoane mobile/celulare/telefoane celulare,
modemuri, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, imprimante pentru utilizare împreună cu
calculatoarele, folii de protecție adaptate pentru
ecranele de calculator, folii de protecție adaptate
pentru telefoanele inteligente, seturi de căști cu
microfon, seturi de căști cu microfon pentru jocuri
video, încărcătoare portabile, suporturi pentru
telefon în interiorul autovehiculului, dispozitive
de afișare montate pe cap, imprimante portabile
fără fir pentru laptopuri și dispozitive mobile,
difuzoare portabile, suporturi cu funcție de răcire
pentru laptopuri, ventilatoare pentru răcire la
interiorul computerelor.
35. Publicitate, publicitate prin poștă, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
desfășurarea de evenimente comerciale.

───────

(210) M 2023 00117
(151) 10/01/2023
(732) SC ROMAUDIOVIDEO SRL, SOS.

EROILOR NR. 154. JUD. ILFOV,
MOARA VLĂSIEI, 077130, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ROMAUDIOVIDEO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
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(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
FF0000), negru (Pantone 101820)

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

9. Aparatură audio, amplificatoare audio,
cabluri audio, difuzoare (echipamente
audio), mixere audio, sistem de
audioconferință, videoproiectoare, monitoare
pentru videoconferințe, sisteme pentru
videoconferințe, aparate pentru intercomunicații,
cititoare pentru identificarea frecvenței radio
(RFID), etichete cu cipuri RFID integrate,
marcaje pentru identificarea frecvenței radio
(RFID), camere video pentru conferință.
37. Instalare de echipamente de comunicații,
instalare de echipamente audiovizuale.
38. Videoconferință.

───────

(210) M 2023 00118
(151) 10/01/2023
(732) SC ROMAUDIOVIDEO SRL,

SOS. EROILOR NR. 154, JUD.
ILFOV, MOARA VLĂSIEI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

RAV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
FF0000), negru (Pantone 101820)

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

9. Cabluri audio, difuzoare (echipamente
audio), mixere audio, sistem de
audioconferință, videoproiectoare, monitoare
pentru videoconferințe, sisteme pentru
videoconferințe, aparate pentru intercomunicații,
cititoare pentru identificarea frecvenței radio
(RFID), etichete cu cipuri RFID integrate,
marcaje pentru identificarea frecvenței radio
(RFID), camere video pentru conferință.

37. Instalare de echipamente de comunicații,
instalare de echipamente audiovizuale.
38. Videoconferință.

───────

(210) M 2023 00119
(151) 10/01/2023
(732) SOCIETATEA MOARA CIBIN SA,

SOS. ALBA IULIA, NR. 70, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Păltiniș biscuiți la înălțime

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 05.01.01; 05.05.20; 27.05.01;
27.05.10; 25.01.10

(591) Culori revendicate:albastru, verde
deschis, verde închis, roșu, galben, alb,
gri, maro

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

30. Biscuiți.
───────
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(210) M 2023 00120
(151) 10/01/2023
(732) CUFARUL CU VECHITURI,

STR. BIHOR 20, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cufarul cu Vechituri

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul al bunurilor
de ocazie vândute prin magazine, servicii
de vânzare de obiecte de artă în regim
de de consignație, respectiv: tablouri, artă
decorativă,bijuterii, accesorii vintage, mobilier,
covoare, decorații și obiecte militare, obiecte de
filatelie, obiecte de cartofilie.

───────

(210) M 2023 00121
(151) 10/01/2023
(732) CALIN GABRIEL COSTEA, STR.

CALIMANESTI, NR.7, BL.29, AP.28,
JUDET ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)
F.C. UTA 1945

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

36. Sponsorizare financiara, sponsorizare și
protecție financiară, colectarea de fonduri și
sponsorizare, sponsorizare financiară pentru
activități sportive, sponsorizare financiară pentru
activități de divertisment, strângere de fonduri și
sponsorizare financiară.
38. Servicii de telecomunicații, telecomunicatii,
transmisii video, transmisii de date, transmisii
audio prin satelit, servicii de transmisii digitale,
servicii de transmisii audiovizuale, furnizare de
comunicații prin transmisii televizive, transmisii
audio, video și multimedia prin internet și alte
rețele de comunicații, servicii de transmisie,
transmisie prin cablu, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie

de programe prin cablu și satelit, servicii de
transmisie prin cablu, transmisie de informații
online.
43. Servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de cazare pentru evenimente, organizare de
cazare temporară, organizare și furnizare de
cazare temporară, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii oferite de baruri, servicii ale barurilor,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii de restaurante fast-food,
servicii de catering pentru restaurante fast-food
cu autoservire, rezervări la restaurant, servicii
de rezervări la restaurant, servicii hoteliere,
servicii de cazare hotelieră, servicii hoteliere
pentru clienții preferați, cazare temporară la
hoteluri și moteluri, rezervare de locuri de cazare
la hoteluri, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, organizare de mese la hoteluri, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
catering hotelier, rezervări de hoteluri , informații
hoteliere, rezervări de hoteluri, rezervări de
hoteluri , furnizarea de fast-fooduri, servicii de
fast food la pachet, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de local
public.
45. Servicii de rețele de socializare on-line,
servicii de rețele sociale online accesibile prin
aplicații mobile descărcabile.

───────

(210) M 2023 00123
(151) 10/01/2023
(732) CARNU ION, STR. MURESULUI

NR. 65A, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
MOTO HIDRA LANT

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

7. Motoare, altele decat cele pentru vehicule
terestre.

───────
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(210) M 2023 00124
(151) 10/01/2023
(732) OANA ULIERIU, STR. CORBENI,

NR. 16 A, BUCURESTI, 020783,
ROMANIA

(540)
GUSTOPEDIA

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 00126
(151) 10/01/2023
(732) AX BOX KING SRL, STR.

IZVOARELE NR.8, CAMERA 2,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

[ A:B ] AX BOXING

(531) Clasificare Viena:
26.13.01; 24.17.07; 27.05.01

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

25. Stihare (alba), ghete, șorțuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluși (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căști de
baie, slipuri de baie/pantaloni scurți de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, șaluri cu
pene (articole de îmbrăcăminte de pus la
gât), corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme,

cizme, cizme pentru sporturi, chiloți tip boxeri,
sutiene, pantaloni de călărie pentru purtare,
camisole, caschete, șepci (articole pentru
acoperirea capului), feloane, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitație din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie de
corp), manșoane, manșete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru cicliști, gulere detașabile,
pernuțe împotriva transpirației pentru rochii,
rochii, capoate, apărători pentru urechi
(îmbrăcăminte), pantofi sau sandale din
iarba esparto(espadrile), veste de pescuit,
fitinguri metalice pentru încălțăminte, pantofi
de fotbal/ghete de fotbal, saci pentru picioare,
neîncălziți electric, încălțăminte, carâmbi
pentru încălțăminte, cape de blană, blănuri
(îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte), galoși,
jartiere, burtiere, mănuși (îmbrăcăminte), pantofi
pentru gimnastică, perine pentru coafor/frizerie,
cizmulițe, cloșuri pentru pălării(schelete), pălării,
bentițe (îmbrăcăminte), articole de acoperit capul
pentru purtare, șosete tălpici, protecții de călcâi
pentru încălțăminte, tocuri, glugi (îmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii
tip pulover/rochii tip salopetă, uniforme
de karate, chimonouri, chiloței de damă/
chiloți pantalonași, tricotaje(îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru
copii(îmbrăcăminte), egări(jambiere)/jambiere,
egări(pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuși cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motocicliști, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eșarfe circulare pentru
gât/protecții pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eșarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălțăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbătești/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptușeli
de-a gata(piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eșarfe,
șaluri, plastroane pentru cămăși, plătci de
cămăși, cămăși, pantofi, cămăși cu mânecă
scurtă, căști de duș, bocanci de schi,
mănuși de schi, fuste, pantaloni scurți tip
fustă, bonete, măști de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susținerea
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șosetelor, șosete, branțuri, tălpi pentru
încălțăminte, șoșoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptușite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare (bretele) pentru îmbrăcăminte,
ciorapi care absorb transpirația, lenjerie de corp
care absoarbe transpirația/desuuri care absorb
transpirația, ciorapi care absorb transpirația,
flanele/pulovere/hanorace (pulovere), body-uri
(lenjerie de corp), tricouri cu mânecă scurtă,
colanți, bombeuri pentru încălțăminte, togi,
jobene, curele pentru jambiere, pantaloni
(AM), turbane, chiloți, lenjerie de corp/desuuri,
uniforme, pâslari (cizme din pâslă), văluri
(îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste/jiletci, îmbrăcăminte
impermeabilă, rame pentru încălțăminte,
costume din neopren pentru schi nautic,
broboade, pantofi din lemn, jambiere, mănuși
termice pentru ecrane tactile, articole de
acoperire a feței (îmbrăcăminte), altele decât
cele de medical sau sanitar, măști pentru față
(îmbrăcăminte), altele decât cele de uz medical
sau sanitar, mănuși pentru cicliști, mănuși pentru
șoferi , echipament sportiv cu senzori digitali
încorporat.

───────

(210) M 2023 00127
(151) 10/01/2023
(732) OANA ULIERIU, STR. CORBENI

16 A, BUCUREȘTI, 020783,
ROMANIA

(540)
FERICETUL VERDE

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2023 00128
(151) 10/01/2023
(732) ASOCIATIA DIN GRIJA PENTRU

COPII, SPLAIUL UNIRII NR 9,
BLOC 2, SC 1, ET 11, APT 68,
JUD. ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

DIN GRIJĂ PENTRU COPII

(531) Clasificare Viena:
01.03.15; 27.05.01; 27.05.07

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

clase:
35. Promovare de competiții și evenimente
sportive, coordonarea promovării evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare.
36. Colecte de fonduri de binefacere în cadrul
evenimentelor de divertisment, coordonarea
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară.
41. Educație sportivă, educație preșcolară,
educație și instruire, educație vocațională
pentru tineri, educație, divertisment și sport,
educație în domeniul sănătății, organizarea de
simpozioane pe teme de educație, educație
privind siguranța traficului rutier, organizarea
de tabere de vară (divertisment și educație),
organizare de conferințe referitoare la educație,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), educație cu privire la sănătatea
fizică, servicii de educație în materie de
nutriție, organizare de seminarii pe teme de
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educație, organizare de conferințe cu privire la
educație, educație în domeniul conștientizării
necesității de mișcare, organizare și coordonare
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de cursuri de instruire privind
sănătatea, formare privind sănătatea și starea
de bine, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, servicii educaționale pentru copii,
servicii de divertisment pentru copii, organizarea
de cursuri de motricitate pentru copii preșcolari,
servicii de divertisment oferite pentru copii,
servicii de mentorat educațional pentru copii
de vârstă școlară, servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor mentale ale copiilor,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
intelectuale ale copiilor, instruire pentru părinți
cu privire la creșterea copiilor, instruire în
materie de educație fizică pentru adulți și copii,
organizare de cursuri, coordonare de cursuri,
furnizare de cursuri educaționale, servicii de
cursuri de nutriție (nemedicale), servicii de
cursuri de dezvoltare personală, servicii de
cursuri pentru îngrijirea corporală, servicii de
cursuri de educație fizică, servicii de cursuri
de exerciții fizice, organizare de cursuri de
nutriție, servicii de cursuri de instruire în tabere
educative, coordonare de cursuri, seminarii și
ateliere de lucru, servicii de cursuri în cadrul
taberelor educative.

───────

(210) M 2023 00129
(151) 10/01/2023
(732) SC AS BUSINESS EDUCATION

SRL, STR. RAMURI TEI NR. 20,
ET. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AS BUSINESS EDUCATION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire, activitati
culturale, academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea si sustinerea
de cursuri, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training)

───────44. Furnizare de informații în materie de
sănătate servicii de telemedicină.
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(210) M 2023 00130
(151) 10/01/2023
(732) INTERNATIONAL FOODSTUFF

CO. LLC, AL-WAHDA STREET,
INDUSTRIAL AREA NO 1, P.O.BOX
4115, SHARJAH, EMIRATELE
ARABE UNITE

(740) PETOSEVICSRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

(540)

Son gold

(531) Clasificare Viena:
09.01.10; 27.05.01; 27.05.24

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

29. Uleiuri de uz alimentar, grăsimi, ghee (unt
limpezit), margarina, unt, produse din supă, lapte
si produse lactate, lapte aromat, shake-uri din
lapte, carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
uscate și gătite, topping-uri de toate tipurile
și indiferent de descriere, inclusiv topping- uri
fără conținut de lapte, frișcă, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, gustări pe bază de cartofi si
fără bază de cartofi, chips-uri de cartofi si chips-
uri, toate tipurile de linte, fasole, mazăre și
leguminoase (nu pentru uz agricol) conservate și
uscate, ciuperci, arahide conservate.

───────

(210) M 2023 00131
(151) 10/01/2023
(732) TEHNIC MEDIA, STR. LUNCA

BRADULUI NR. 3, BL. M31, SC.
B, AP. 120, BUCURESTI, 032726,
ROMANIA

(540)

INTEK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#53C8EB, HEX #47B4E6, HEX
#5C98D1, HEX #5C98D1), mov
(HEX #638FCA, HEX #6E7ABB,
HEX #766AAF, HEX #7C64AC,
HEX #8B59A4, HEX #9C519F, HEX
#B24C9C, HEX #C94B9B)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2023 00132
(151) 10/01/2023
(732) DAN DOGARU, STR. DE MIJLOC

NR.109, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

exodusIT

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
negru

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,

mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2023 00133
(151) 10/01/2023
(732) BILKA STEEL SRL, STR. HENRI

COANDĂ NR. 17, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)
Britanic by Bilka

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

6. Materiale de construcții și elemente din
metal, țigle metalice, pâlnii colectoare din
metal pentru ape pluviale, sisteme pluviale din
metal, accesorii din metal pentru acoperișuri, și
anume: coamă, semicoamă, închidere coamă,
capac coamă, suport coamă, dolie, borduri,
fixarea plăcilor la zid, ruperea pantei, element
suprapunere, opritor zăpadă, set coș fum,
colector fronton, paravânt, bandă, holțșurub,
coș pentru ventilare, pieptăn streașină, pieptăn
aerisire cu ventilație, mastic etanșare, clemă.
17. Dale impermeabile pentru izolare, plăci
și dale izolante, material izolator pentru
acoperișuri, țevi flexibile nemetalice pentru
drenaj.
19. Acoperișuri din țiglă, materiale pentru
acoperiș, țigle nemetalice pentru acoperișuri,
sisteme pluviale nemetalice.

───────
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(210) M 2023 00134
(151) 10/01/2023
(732) NEW AGE SALES SRL, ALEEA

CATINEI NR. 13, BL. 37C, SC.
A, ET. 4, AP.19, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ALL Shop fiecare
click e un zâmbet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 10.03.11; 02.09.08;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, albastru,
portocaliu

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

35. Servicii ce implică publicitatea, promovarea
și promoții de vânzare pentru companii,
publicitate online și promovare prin intermediul
unei rețele de computere și al unei rețele de
telefonie mobilă, servicii de reclamă și promoții
de vânzare, închirierea de timp și spațiu de
publicitate în mediile de comunicare, furnizarea
de spații pe site-uri în scopul de a face reclamă
pentru bunuri și servicii, publicarea textelor
publicitare online, prezentarea produselor în
toate mediile de comunicare, în scopul
vânzării cu amănuntul și/sau cu ridicată,
aranjarea și organizarea de expoziții, târguri
și alte evenimente similare în scopuri
comerciale, procesarea (emiterea) electronică
a facturilor utilizatorilor, servicii de vânzare

cu amănuntul, cu ridicată și online pentru:
produse de toaletă, preparate pentru igienă
orală, parfumuri, preparate de înfrumusețare și
de curățare pentru corp, uleiuri esențiale și
extrase aromatice, preparate pentru curățare și
odorizare, preparate abrazive pentru curățare,
lumânări, suplimente alimentare și preparate
dietetice, preparate și articole sanitare, aparate
pentru aranjarea părului, ustensile pentru
artă corporală, manichiură și pedichiură,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, tacamuri și instrumente pentru
prepararea alimentelor, unelte pentru grădinărit,
agricultură și peisagistică, unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, aparate și
instrumente științifice de navigare, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cantarire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comandă curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descarcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analaogice de înregistrare și de stocare, fără
conținut, telefoane,calculatoare și dispozitive
periferice de calculatoare, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate și instalații de iluminat, de
încălzit, de răcit, de producere a vaporilor,
de coacere, de uscare, de refrigerare, de
ventilare, de distribuire a apei și de uz sanitar,
vehicule, instrumente de măsurare a timpului,
hârtie și carton, produse de imprimerie, articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalar, genți de voiaj și de
transport, umbrele și parasolare, bastoane,
zgărzi, leșe și îmbrăcăminte pentru animale,
mobilier divers, ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, piepteni și bureți, produse din
sticlă, porțelan și ceramică, lenjerie de casă,
perdele, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de mercerie, decorațiuni pentru par, covoare,
preșuri, rogojine, linoleum și alte produse
pentru acoperirea podelelor, tapete murale,
jocuri, jucării și articole pentru joacă, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
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───────

(210) M 2023 00135
(151) 10/01/2023
(732) VOICU DASCAU, STR. CLOSCA

NR. 1A, BLOC 3/A, AP. 7, JUD.
ARAD, ARAD, 310017, ARAD,
ROMANIA

(540)

Natinfo

(531) Clasificare Viena:
02.03.16; 02.03.23; 18.01.23

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

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

───────

(210) M 2023 00136
(151) 10/01/2023
(732) NARGHILEA DE TOP SRL, STR.

GEORGE CALINESCU NR. 20,
BL. 19A, SCARA A, ET. 3, AP.
14, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. ELOCINTEI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 113311,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 10.01.12

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

clase:
35. Servicii de comerț (vânzare en gros sau
en detail) şi regruparea în avantajul terților
de produse orientale, inclusiv dar fără a se
limita la narghilea și produse pentru narghilea
sau în legătură cu narghilelele, accesorii
pentru narghilele (exceptând transportul lor)
prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat sau platforme specializate ori rețele
sociale, astfel încât terții să le cunoască şi să
le achiziționeze comod, servicii de vânzare cu
amănuntul sau cu ridicata de produse orientale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau cu ridicata
referitoare la narghilele și accesorii pentru

de crăciun, produse alimentare și băuturi,
autoturisme, piese auto.
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narghilele, publicitate, marketing și vânzare prin
toate mijloacele de comunicare cunoscute sau
care se vor dezvolta ulterior, inclusiv online,
pe rețele de socializare sau prin platforme
media proprii sau terțe, realizarea de reclame,
anunțuri publicitare, prezentări audio/video,
promoții pentru aceste produse, informații, sfaturi
comerciale şi servicii de asistență comercială
pentru consumatori, servicii de comunicare cu
ajutorul blogurilor și vlogurilor, organizarea de
expoziții orientale în scopuri comerciale și
publicitare, servicii de import-export cu produse
orientale, inclusiv cele mai sus-menționate, lanț
de magazine, magazine şi magazine online,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
servicii de franciză, în special consultanță și
asistență în înființarea sau operarea de afacere
în sistem de franciză.
43. Servicii oferite de cafenele, cofetarii,
patiserii, baruri, restaurante, servicii de catering,
cu specific oriental, arabesc.

───────

(210) M 2023 00137
(151) 10/01/2023
(732) ALEXANDRA - AMALIA

MILITARU, STR. CASTANILOR NR.
55, SAT CIOROGÂRLA, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA CIOROGÂRLA,
077055, ILFOV, ROMANIA
BOGDAN TATARU, STR.
CASTANILOR NR. 55, SAT
CIOROGÂRLA, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA CIOROGÂRLA, 077055,
ILFOV, ROMANIA

(540)

BioVitality

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 11.03.02; 02.09.01; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate farmaceutice naturale,
preparate pe bază de vitamine, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii și pentru
tratarea arsurilor și a arsurilor solare, preparate
medicale pentru slăbit, fibre dietetice, digestive
pentru scopuri farmaceutice, preparate și
suplimente enzimatice pentru scopuri medicale
și veterinare, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, suplimente alimentare bazate pe
extracte din plante pentru uz uman în
scopul prevenirii şi ameliorării diverselor
afecţiuni, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
suplimente alimentare de uz medical, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate de vitamine
și multivitamine, preparate și suplimente
alimentare pentru întărirea sistemului imunitar,
suplimente alimentare și dietetice în stare
solidă și lichidă, produse din plante medicinale,
plante medicinale, amestecuri de plante uscate,
uleiuri, creme, unguente și extracte cu efect de
vindecare, siropuri de plante medicinale, ceaiuri
medicinale, suplimente alimentare cu efecte de
vindecare, ceaiuri din plante de uz medical,
extracte din plante cu efect curativ, picături
de plante cu efect de vindecare, unguente
și uleiuri esențiale, pentru scopuri medicale,
ierburi vindecătoare, preparate sau pastile sau
tablete sau capsule cu ingrediente medicinale,
balsamuri și creme și unguente de uz medical,
extracte din plante sau siropuri de uz medical,
nutriție vitaminică și minerală de uz medical,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii
și a părului, extracte din plante suplimentate
cu vitamine, minerale, oligoelemente, alte
vitamine, minerale și oligoelemente (suplimente
alimentare), comprimate pe bază de plante,
de uz medical, capsule pe bază de plante de
uz medical, ierburi zdrobite și măcinate, de
uz medical, medicamente pe bază de plante,
preparate din plante de uz medical, extracte
din plante de uz medical, compoziții din plante
medicinale de uz medical, extracte din plante și
din ierburi de uz medical, suplimente pe bază
de plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, adjuvanți pentru scopuri medicale,
dulciuri și bomboane medicinale, gumă de
mestecat pentru scopuri medicale, capsule
pentru medicamente, infuzii medicinale, tincturi
pentru scopuri medicale, ceaiuri și extracte din
plante pentru scopuri medicinale și farmaceutice,
uleiuri medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
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băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri pentru
scopuri medicale, fibre pentru scopuri medicale.
35. Servicii de marketing și de promovare a
suplimentelor alimentare, produselor medicale
și a produselor farmaceutice, promovare online
suplimente alimentare, produse medicale și
produse farmaceutice, publicitate, publicitate
în domeniul medical și farmaceutic medical,
dezvoltarea de concepte publicitare în legătură
cu suplimentele alimentare, produsele medicale
și farmaceutice, răspândirea materialelor
publicitare în legătură cu suplimentele
alimentare, produsele medicale și farmaceutice,
servicii de vânzare cu ridicata pentru suplimente
alimentare, produse medicale și farmaceutice,
servicii de vânzare cu amănuntul pentru
suplimente alimentare, produse medicale și
farmaceutice, servicii de vânzare online de
suplimente alimentare, produse medicale și
farmaceutice, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu produse medicale, farmaceutice și
suplimente alimentare, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse medicale,
farmaceutice și suplimente alimentare, servicii
de comerț online de produse medicale,
farmaceutice și suplimente alimentare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul de produse medicale, farmaceutice
și suplimente alimentare, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea produselor medicale, farmaceutice
și a suplimentelor alimentare, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț online cu
amănuntul, distribuire de prospecte și de
mostre, promovare prin intermediul materialelor
promoționale, flyerelor, broșurilor şi a revistelor,
distribuție de produse în scopuri publicitare,
servicii de intermediere comercială, servicii de
agenție de import – export, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, în principal activități de import şi export
a suplimentelor alimentare bazate pe extracte
din plante pentru uz uman în scopul prevenirii şi
ameliorării diverselor afecţiuni, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor.
39. Transport, depozitarea de bunuri,
ambalarea, îmbutelierea, împachetarea
bunurilor, livrarea bunurilor prin comandă
poştală, livrarea bunurilor, livrarea de colete,
servicii de distribuție de preparate farmaceutice
și veterinare, servicii de distribuție de suplimente
alimentare și produse medicale, organizarea de
calătorii.

42. Design grafic pentru materialele
promoţionale, design de ambalaje, servicii de
control și autentificare a calității.

───────

(210) M 2023 00138
(151) 10/01/2023
(732) EVORA CENTER SRL, STR.MIHAI

VITEAZUL , NR.19, JUDEȚ
MUREȘ, REGHIN, 545300,
MUREȘ, ROMANIA

(740) RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR.UNIRII NR.3,,
BLOC D8, AP.31, JUDEȚ CLUJ,
DEJ, 405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

CĂLIMANI EVO

(531) Clasificare Viena:
06.01.01; 06.01.02; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, verde
(Pantone 3288C), galben (Pantone
yellow C), roșu (Pantone 032)

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/01/2023

fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau

transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2023 00139
(151) 10/01/2023
(732) 123 CREDIT OPPORTUNITY

SOLUTIONS SRL, BULEVARDUL
REGINA ELISABETA NR. 28,
CORP A SI CORP B, ET. 2,
BIROUL A21 SI BIROUL B21,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

123Credit

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

clase:
35. Achiziții de întreprinderi, administrare a
afacerilor pentru agenții și brokeri de asigurări,
pe bază de externalizare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, 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, administrarea
centrelor de apeluri pentru terți, administrarea
comercială a licențelor produselor și a
serviciilor pentru terți, administrarea societăților

comerciale (pentru terți), administrarea și
managementul întreprinderilor comerciale,
asistență administrativă în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență în afaceri, asistență
în administrarea întreprinderilor industriale
și comerciale, asistență în conducerea
afacerilor, asistență în domeniul administrării
activităților economice, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență
în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor
comerciale ale unei firme industriale sau
comerciale, asistență în management pentru
companiile comerciale, asistență managerială
pentru organizațiile industriale, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale
în materie de publicitate, asistență pentru
întreprinderi industriale sau comerciale în
legătură cu gestionarea activităților lor,
asistență pentru întreprinderi industriale în
legătură cu conducerea afacerilor lor,
asistență pentru întreprinderi în materie
de administrare a afacerii, asistență
privind managementul activităților comerciale,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în materie
de management, asistență privind planificarea
comercială, asistență în conducerea afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
industrial inclusiv analize cost-beneficiu, date
referitoare la afaceri, exploatarea întreprinderii
(pentru terți), furnizare de asistență (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizare de asistență în
afaceri, furnizare de asistență în managementul
afacerilor, furnizare de informații de contact
comerciale și de afaceri, pe internet, furnizare
de evaluări ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, gestiune administrativă
externalizată pentru companii, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, 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 în procesele de afaceri,
managementul activităților comerciale, întocmire
de rapoarte economice, managementul
afacerilor de programe de rambursare pentru
alte persoane, managementul afacerilor în
domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul computerizat al afacerii
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(pentru terți), managementul proiectelor de
afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul relației cu
clienții, managementul societății (pentru terți),
managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanța în procesele de
afaceri, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, negociere
de contracte de publicitate pentru terți,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse pentru terți, negociere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți prin sisteme de telecomunicații,
organizare și coordonare de întâlniri de afaceri,
organizarea administrării afacerilor, organizarea
pentru terți de servicii de mesaje telefonice
de întâmpinare și de servicii de recepționare
telefonică, planificare corporativă, planificare
privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociați pentru fuziuni, preluări, precum și
înființări de întreprinderi, planificare strategică
de afaceri, planificarea afacerilor, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
planificarea succesiunii de afaceri, pregătire
de studii de proiect referitoare la aspecte
legate de afaceri, realizarea de studii de
proiect referitoare la aspecte legate de afaceri,
reorganizare a proceselor de afaceri, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor privind dezvoltarea întreprinderilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de administrare de stocuri, servicii de
administrare pentru birou (pentru terți), servicii
de afaceri privind înființarea de afaceri, servicii
de agenție pentru organizarea de prezentări
de afaceri, servicii de consultanță în afaceri,
servicii de colaborări de afaceri în rețea,
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de evaluare a riscurilor afacerilor, servicii
de examinare a managementului și organizării
afacerilor, servicii de expertiză în materie de
eficiența afacerilor, servicii de externalizare
sub formă de intermediere de contracte de
servicii pentru terți, servicii de externalizare în
domeniul operațiunilor comerciale, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii de
franciză care oferă asistență în afaceri, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de intermediere comercială,
servicii de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii de management al riscului afacerilor,
servicii de reprezentanță comercială, servicii de

specialitate privind eficiența în afaceri, servicii
de strategie în afaceri, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale
sau comerciale, servicii on-line de colaborări
de afaceri în rețea, servicii pentru strategia
și planul de afaceri, supervizare de afaceri,
supravegherea afacerii (în numele terților),
abonament la un pachet media de informații,
abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicatii, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, analiză de preț, brokeraj cu liste
pe bază de nume și adrese, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de comerț cu
amănuntul online pentru muzică și filme
descărcabile și preînregistrate, servicii de comerț
cu ridicata cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de conținut media, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărarea de servicii de divertisment,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
telecomunicații, comandă computerizată de
stoc, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, consiliere cu privire la produse
de consum, consiliere cu privire la produse de
consum în legătură cu calculatoarele portabile,
consultanta in management de cumparare,
consultanță privind calculul de cost al comenzilor
de vânzare, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță privind tehnicile de vânzare
și programele de vânzare, cotații de preț
pentru produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizare de recomandări pentru produse de larg
consum, furnizarea de asistență pentru produse
de larg consum cu privire la software, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare la
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produsele de consum, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire la
software, furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu calculatoarele portabile, informare
și consiliere comercială pentru consumatori
în alegerea produselor și serviciilor, informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
informații privind clasamentul vânzărilor de
produse, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, intermediere de contracte
(pentru terți), intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, intermedierea
de contacte comerciale și economice, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la pachete
media, organizare de abonamente la servicii de
internet, organizare de abonamente la servicii
telefonice, organizare de cumpărări colective,
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, organizare şi susţinere
de evenimente comerciale, organizarea de
servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare administrativă a reclamațiilor în
perioada de garanție, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție computerizate,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, prospectarea pieței pentru alte persoane,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizare de abonamente la servicii
de colectare electronică a taxelor pentru alte
persoane, realizarea abonamentelor la servicii

telematice, telefonice și informatice (internet),
regruparea, pentru alte persoane, de diverse
servicii de asigurări, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
regruparea, pentru alte persoane, de diverse
servicii de telecomunicații, pentru a permite
clienților să compare și să cumpere comod
aceste servicii, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
referitoare la planurile de cumpărare de acțiuni
de către angajați, servicii de achiziții, servicii
de analiză a prețurilor, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi), servicii de comandă (pentru
terți), servicii de comandă în contul terților,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor firme, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
servicii de consultanță referitoare la achiziții de
bunuri și servicii, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de externalizare
sub formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, servicii
de informare și consiliere în materie de tarife,
servicii de intermediere comercială referitoare
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, vânzare
prin licitație publică, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți, servicii de
telemarketing, servicii de abonamente la servicii
de telecomunicații pentru terți), actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare în materie de
activități de marketing, afișaj, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, analiza impactului
publicității, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață, analize publicitare, anunțuri
clasificate, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
colectarea de informații privind publicitatea,
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compilare de anunțuri publicitare, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru utilizare
pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, compilare de statistici privind
publicitatea, căutare de sponsorizare, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
concepere de material publicitar, consultanță
cu privire la căutarea de sponsori, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, crearea materialului publicitar,
derularea campaniilor promoționale pentru
întreprinderi comerciale, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de concepte de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de planuri de marketing, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, difuzarea
de date privind publicitatea, estimări pentru
marketing, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, expoziții comerciale și servicii
expoziționale, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare și
închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de informații privind
publicitatea, furnizare de informații publicitare,
furnizare de servicii publicitare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online pe
internet, indexare web în scop comercial sau
publicitar, informații de marketing, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, marketing afiliat, marketing
comercial (în afară de comercializare), marketing
de baza de date, marketing de produse,
marketing de produse și servicii pentru
alte persoane, întocmire de planuri de
marketing, întocmire de reclame, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing folosind influenceri, marketing
imobiliar, marketing pe internet, marketing
pentru evenimente, marketing promoțional,
marketing prin telefon, marketing utilizând
factori de influență, marketing în cadrul
publicării de software, optimizarea motoarelor
de căutare, optimizarea motoarelor de căutare

pentru promovarea site-urilor altor persoane,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, optimizarea traficului
pe site, 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
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, (organizarea de) trageri la sorți
cu premii în scopuri publicitare, planificare de
strategii de marketing, plasare de reclame,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire de anunțuri publicitare, pregătire de
campanii publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, pregătire
și plasare de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, pregătirea și distribuirea reclamelor,
prezentare de firme pe internet și în alte
medii de comunicare, prezentare de firme și
produse și servicii ale acestora pe internet,
producție de materiale publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare computerizată de
afaceri, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de produse prin
factori de influență, promovare de produse și
servicii ale altor persoane prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu
premii de fidelitate, promovare de produse și
servicii pentru terți, promovare de servicii de
asigurare, in numele unor terti, promovare de
servicii financiare și de asigurări, în numele
terților, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comercială,
promovarea produselor și serviciilor altor
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persoane prin internet, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu programe de premiere, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe
tip teleshoping, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovarea vânzărilor pentru terți,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicitate.
36. Emitere de carduri cu valoare stocată,
emitere de bonuri valorice pentru utilizare în locul
numerarului, emitere de cecuri de călătorie și
scrisori de credit, emitere de bonuri valorice,
emitere de carduri cadou preplătite, emitere de
cupoane de reducere, servicii financiare privind
furnizarea de bonuri valorice pentru achiziția
de bunuri, administrare de afaceri în domeniul
asigurărilor, administrarea asigurărilor, agenții de
asigurări, asigurare bancară, asigurare contra
riscurilor de credit, asigurare cu garanție,
asigurare de proprietăți imobiliare, asigurare de
riscuri de credit (factoring), asigurare pentru
ipotecă, asigurare împotriva pierderii creditului,
asigurări cu privire la proprietăți, asigurarea
de mărfuri, informații în domeniul asigurărilor,
asigurări de răspundere civilă, brokeraj de
asigurări, brokeraj de reasigurări, consultanță
financiară și consultanță în domeniul asigurărilor,
consultanță în domeniul asigurărilor, consultanță
și informații privind asigurările, contracte de
asigurări de servicii, furnizare de informații
privind serviciile de asigurări și serviciile
financiare, furnizare de informații în domeniul
asigurărilor, garanții de asigurări, gestionare de
asigurări, informații și consultanță în materie
de asigurări, organizare de asigurare de
credite, servicii actuariale, servicii bancare și
de asigurare prin telefon, servicii de asigurare
cu garanție, servicii de asigurare în materie de
credite, servicii de asigurare pentru acordarea
unui credit, servicii de asigurare privind fondurile
de pensie, servicii de asigurare referitoare la
carduri de credit, servicii de asigurare referitoare
la contracte de credit, servicii de asigurarea
pentru protejarea ipotecilor, servicii de asigurări
cu privire la bunuri imobiliare, servicii de
asigurări personale, servicii de brokeraj de
asigurări, servicii de consiliere de brokeraj
privind asigurările, servicii de consultanță privind
reasigurările, servicii de consultanță referitoare
la asigurări, servicii de garanție, servicii de

evaluare a garanțiilor financiare, servicii de
informații computerizate privind asigurările,
servicii de informații și consultanță în domeniul
asigurărilor și finanțelor, servicii de investiții
cu capital variabil în domeniul asigurărilor,
servicii de management al asigurărilor, servicii
de reasigurări, servicii financiare furnizate de
societățile de asigurări, servicii financiare privind
asigurarea, servicii în domeniul obligațiunilor,
subscriere de asigurări, estimări și evaluări
pentru scopuri de asigurare, furnizare de
facilități pentru depozitare în seifuri, furnizare
de informații privind serviciile de depozitare în
casete valorice a obiectelor de valoare, achiziție
și transfer de creanțe monetare, acordare
de capital de lucru, acordare de finanțare
pentru achiziționare de automobile, acordare
de finanțare pentru construcții civile, acordare
de finanțare pentru dezvoltarea imobiliară,
acordare de finanțare pentru echipamente,
acordare de finanțare pentru promovarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru societăți,
acordare de finanțare pentru tratamente
medicale, acordare de finanțare pentru vânzări,
acordare de finanțare pentru întreprinderi,
acordare de finanțare în domeniul comercial,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de
noi tehnologii, acordare de fonduri pentru
inventatori, acordare de fonduri pentru entități
comerciale, acordare de fonduri pentru guverne,
acordare de fonduri pentru instituții de cercetare,
acordare de fonduri pentru organizații non-
profit, acordare de fonduri pentru universități,
acordarea finanțării, activități bancare financiare,
administrare de active pentru alte persoane,
administrare de active și portofolii, administrare
de capital, administrare de conturi de
economii, administrare de depozite acceptate,
administrare de fideicomisuri, administrare de
regimuri de pensii, administrare de trusturi,
administrare fiduciară de bani, administrare
fiduciară de bunuri patrimoniale, administrare
fiduciară de pensii, administrare financiară
de scheme asociative, administrarea afacerilor
financiare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, administratori
fiduciari, alocare de bunuri, asistență financiară,
asociații de economii și împrumut, brocheraj
cu contracte de economii pentru societățile
financiare de tip building society, brokeraj
de credite de compensare a emisiilor de
carbon, brokeraj de servicii financiare, cercetare
financiară în domeniul managementul riscului,
colectare de fonduri, consiliere fiduciară,
consiliere independentă în materie de planificare
financiară, constituire de depozite, consultanță
financiară în domeniul managementului riscului,
consultanță privind asistența financiară pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/01/2023

educație, consultanță privind managementul
riscului (financiară), coordonarea afacerilor
financiare online, curtaj, depozite de economii,
deținerea de depozite, elaborare de cotații pentru
estimare de costuri, emisiunea de instrumente
negociabile, emitere de bilete de ordin, facilitare
și intermediere pentru finanțare, finanțare
comercială, finanțare cu plata în rate, finanțare
de capitaluri proprii, finanțare de creanțe,
finanțare de mărfuri, finanțare de proiecte,
finanțare pentru dezvoltarea de produse,
finanțare pentru mici întreprinzători, finanțare
privind cumpărarea și vânzarea de societăți
comerciale, finanțarea capitalului de risc,
finanțarea companiilor, finanțarea de achiziții,
finanțarea fuziunilor, finanțarea proiectelor de
dezvoltare, finanțări pentru achiziționarea de
vehicule, furnizare de capital de investiții,
furnizare de garanții financiare, furnizare de
finanțare pentru centre de recreere, furnizare
de informații privind servicii de mandatar pentru
contracte de instrumente financiare futures,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, furnizare
de planuri de pensii, furnizare de protecție
financiară contra riscurilor de schimb valutar,
furnizare de servicii bancare, furnizare de servicii
financiare prin intermediul unei rețele globale
de computere sau prin internet, furnizarea de
servicii financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, garantare de fonduri, gestionare a
activelor, gestionare a fondurilor de capital privat,
gestionare de patrimoniu, gestionare pentru
acordare de finanțare, gestionarea capitalului
de risc, gestionarea fondurilor de capital de
risc, gestionarea ordinelor de plată programate,
gestionarea rezultatelor reportate, gestiune
financiară a capitalului de risc, a capitalului
de investiții și a capitalului pentru dezvoltare,
gestiune financiară a proiectelor imobiliare,
gestiune financiară a părților sociale în alte
firme, gestiune financiară prin internet, gestiunea
activelor financiare, gestiunea conturilor escrow
pentru investiții, gestiunea conturilor ipotecare
escrow, gestiunea financiară a conturilor
curente, gestiunea financiară a conturilor în
numerar, gestiunea financiară a întreprinderii,
gestiunea fondurilor de capital, gestiunea
financiară a pensiilor, gestiunea fondurilor
întreprinderilor, gestiunea riscului de rată
a dobânzii, intermediere de descoperit de
cont, intermediere pentru acordarea finanțării,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea de
proprietăți imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de construcții, investiție financiară,

investiții financiare, management de trusturi,
management financiar, management financiar
al companiilor, management financiar în
activitatea bancară, management financiar
pentru afaceri, management financiar și
planificare financiară, managementul activităților
fiduciare, managementul financiar al plăților
de rambursare pentru alte persoane,
managementul financiar al societăților de tip
holding, managementul pierderilor financiare,
managementul riscului de contrapartidă,
managementul riscului de preț, managementul
riscului financiar, operațiuni bancare comerciale,
operațiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
(sistem bancar prin internet), managementul
trusturilor de investiții, operațiuni fiduciare de
natură financiară, organizare de tranzacții
financiare, organizarea finanțării afacerilor,
organizații cooperative de credit, planificare
financiară și management financiar, planificare
imobiliară (activități financiare), plasări private
și servicii de investiții de capital de risc,
procesare de bonuri de masă, procurare de
capital, procurare de capital financiar, procurare
de fonduri în scopuri financiare, programe
de economii privind îngrijirea sănătății, punere
la dispoziție de conturi curente, realizare
de tranzacții financiare, schimburi financiare,
scontare a polițelor, servicii ale sistemelor de
pensii, servicii ale societățiilor cooperative de
credit, servicii ale societăților financiare de
tip building society, servicii bancare, servicii
bancare comerciale online, servicii bancare
computerizate, servicii bancare de economisire,
servicii bancare de investiții în proprietăți,
servicii bancare electronice, servicii bancare
electronice dematerializate, servicii bancare
financiare pentru persoane particulare, servicii
bancare internaționale, servicii bancare la
distanță (telebanking), servicii bancare pentru
acceptarea depozitelor, servicii bancare pentru
particulari, servicii bancare personale, servicii
bancare prin internet, servicii bancare prin
telefon, servicii bancare privind depozitele de
bani, servicii bancare și financiare, servicii de
acceptare de cecuri electronice, servicii de
afaceri monetare, servicii de banking mobil,
servicii de brokeraj financiar, servicii de brokeraj
pentru intermedierea finanțării de către alte
instituții financiare, servicii de capitalizare,
servicii de consolidare a sumelor de bani,
servicii de conturi bancare, servicii de conturi
bancare și conturi de economii, servicii de
conturi curente, servicii de conturi de economii
pentru întreprinderi, servicii de finanțare, servicii
de curtaj la bursă, servicii de depozitare de
bani, servicii de economii financiare, servicii
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de economii și împrumut, servicii de emitere
de capital, servicii de evaluare a riscului
financiar, servicii de finanțare a capitalului
de risc pentru firme, servicii de finanțare a
capitalului de risc pentru inventatori, servicii de
finanțare a capitalului de risc pentru organizații
non-profit, servicii de finanțare comercială,
servicii de finanțare corporativă, servicii de
finanțare industrială, servicii de finanțare pentru
asigurarea fondurilor de risc, servicii de finanțare
pentru garantarea fondurilor, servicii de finanțare
pentru echipament, servicii de finanțare pentru
societăți, servicii de finanțare privind dezvoltarea
proprietăților imobiliare, servicii de finanțare
referitoare la comerț, servicii de gestionare
a activelor, servicii de gestiune financiară cu
privire la instituții bancare, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară, servicii de
investiții, servicii de împrumut, de credit și
leasing financiar, servicii de gestiune financiară,
servicii de gestiune financiară oferite pe internet,
servicii de informații privind conturile bancare,
servicii de intermediere financiară, servicii de
investire a patrimoniului personal, servicii de
investiții cu rentă variabilă, servicii de recuperare
a datoriilor și de factoring, servicii de investiții
cu venit fix, servicii de investiții financiare,
servicii de management al riscului financiar,
servicii de mandatar pentru contracte financiare
futures, servicii de pensii, servicii de planuri
de prestații contributive, servicii de schimburi
financiare, servicii de strângere de fonduri prin
site-uri de finanțare participativă, servicii de
transfer de bani (plăți) prin sistem telegrafic,
servicii de tranzacționare de mărfuri și titluri
de valoare, servicii de transfer de valută,
servicii de transfer valutar virtual, servicii de
tranzactionare financiara electronica, servicii de
tranzacții financiare privind dobânzile, servicii de
tranzacții monetare, servicii de trezorerie, servicii
fiduciare, servicii financiare, servicii financiare
computerizate, servicii financiare computerizate
privind societățile comerciale de vânzare cu
amănuntul, servicii financiare bancare pentru
depunerea banilor, servicii financiare bancare
pentru retragerea banilor, servicii financiare
furnizate pe internet și prin telefon, servicii
financiare furnizate prin intermediul internetului,
servicii financiare furnizate societăților în
parteneriat, servicii financiare oferite de societăți
financiare de tip building society, servicii
financiare pentru garantarea fondurilor pentru
terți, servicii financiare personale, servicii
financiare prestate prin mijloace electronice,
servicii financiare privind garantarea fondurilor,
servicii financiare privind vânzarea de proprietăți,
servicii financiare în domeniul transportului de
mărfuri, servicii financiare privind achiziționarea

de proprietăți, servicii financiare privind afacerile,
servicii financiare privind economiile, servicii
financiare privind furnizarea și structurarea
capitalului, servicii financiare privind patrimoniul,
servicii financiare privind planurile individuale de
investiții, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, servicii financiare privind
vehiculele cu motor, servicii financiare referitoare
la gestionarea patrimoniului, servicii financiare
referitoare la pensii, servicii financiare și
monetare, servicii monetare, servicii oferite de
agenții privind garanțiile suplimentare, servicii
oferite de societăți de administrare fiduciară,
servicii pentru conturi curente, servicii pentru
conturile curente, servicii pentru lichidarea
unei întreprinderi (financiare), servicii pentru
înființarea de fonduri fiduciare, servicii privind
capitalul de risc și investițiile în capital
pentru proiecte, servicii privind capitaluri de
risc și servicii de gestionare a capitalurilor
de risc, servicii privind conturi de economii,
servicii privind debitarea și creditarea conturilor
financiare, servicii privind programe de economii,
servicii referitoare la conturi de debit, servicii
referitoare la conturi de depozite, servicii în
materie fiscală (nu contabilitate), tranzacții
și transferuri financiare, servicii de plată,
servicii referitoare la depozite, studii de
solvabilitate financiară, tranzacții bancare la
domiciliu (home banking), tranzacții bancare
on-line, tranzacții monetare, verificarea de
bilete de bancă, servicii imobiliare, coordonarea
activităților de strângere de fonduri în scopuri
comerciale, coordonarea strângerilor de fonduri,
multifinanțare, organizare de colecte, organizare
de colecte de fonduri, servicii de finanțare
pentru sponsorizarea afacerilor, sponsorizare,
sponsorizare și protecție financiară, asigurări,
colectarea de fonduri și sponsorizare, servicii de
evaluare.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
administrare de servere, analize computerizate,
analiza sistemelor informatice, autentificarea
datelor prin tehnologia blockchain, consultanță
it, servicii de consiliere și asigurare de
informații, consultanță cu privire la securitatea
datelor, creare de platforme informatice
pentru terți, consultanță cu privire la
securitatea pe internet, creare și întreținere
de site-uri web pentru telefoane mobile,
dezvoltare de aparate de prelucrare a
datelor, dezvoltare software, programare
și implementare, actualizarea software-
ului, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea și
actualizarea software-ului informatic, compilare
de pagini web pentru internet, compilare de
programe de calculator, compilare de programe
de procesare a datelor, concepere și dezvoltare
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de software cu autentificare unică, concepere
și dezvoltare de software de operare pentru
rețele private virtuale (vpn), configurare de
sisteme și rețele informatice, configurare de
software de calculator, construire și întreținere
de pagini web, construirea unei platforme de
internet pentru comerțul electronic, consultanță
în domeniul proiectării de software, configurare
de firmware pentru calculator, consultanță în
materie de proiectare și dezvoltare de software,
consultanță privind crearea și proiectarea
de site-uri web pentru comerț electronic,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea
de programe informatice, consultanță privind
proiectarea și dezvoltarea de software de
calculator, consultanță profesională privind
programele software de calculator, conversie de
coduri informatice pentru terți, creare de pagini
principale pentru rețele informatice, creare de
pagini principale pentru terți, creare de pagini
web, creare de pagini web stocate electronic
pentru servicii online și pe internet, creare
de programe de calculator pentru prelucrarea
de date, creare de programe de control
pentru module de control și acționare operate
electric, creare de programe de prelucrare a
datelor, creare de programe informatice, creare
de software, creare și actualizare de pagini
principale pentru rețele de calculatoare, creare
și design de indexuri de informații bazate pe
site-uri web pentru alte persoane (servicii de
tehnologia informației), creare și dezvoltare de
programe pentru prelucrarea de date, creare și
dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, creare, proiectare și întreținere de pagini
web, creare, întreținere și adaptare de software,
creare, întreținere și găzduire de site-uri web
pentru alte persoane, creare, întreținere și
modernizare de software de calculator, design
și dezvoltare de software, dezvoltare de baze
de date, dezvoltare de programe de date,
dezvoltare de programe de procesare a datelor
pe bază de comandă de la terți, dezvoltare,
actualizare și întreținere de software și sisteme
de baze de date, dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator, dezvoltare de programe
pentru procesarea datelor, dezvoltare de
programe software pentru operațiuni securizate
în rețea, dezvoltare de software, dezvoltare de
software pentru terți, dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, dezvoltare și
actualizare de programe informatice, dezvoltare
și testare de software, dezvoltare, proiectare
și actualizare de pagini principale, elaborare
de programe de calculator pentru internet,
elaborare de programe pentru calculatoare
pentru terți, elaborare de programe pentru
calculator și proiectare de software, elaborare

de programe pentru calculator în domeniul
telecomunicațiilor, elaborare de programe pentru
calculator și întreținere de programe informatice,
elaborarea (conceperea) de programe, furnizare
de informații privind programarea informatică,
furnizare de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software, gestionare de pagini
web pentru terți, implementarea de programe
de calculator în rețele, inginerie de software,
instalare de firmware, instalare de software
pentru accesul la internet, instalare și actualizare
de programe pentru prelucrarea de date,
instalare, reparare și întreținere de software
de calculator, instalare, întreținere și reparații
de software pentru sistemele computerizate,
instalarea de programe, integrarea programelor
informatice, prestare de servicii de asistență
online pentru utilizatorii de programe de
calculator, programare de aplicații multimedia,
programare de calculatoare pentru organizarea
datelor între cumpărători și furnizori, programare
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
programare de software pentru dezvoltare
de site-uri web, programare de software
pentru evaluarea comportamentului clienților în
magazine online, programare de software pentru
importarea și gestionarea datelor, programare de
software pentru platforme de comerț electronic,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, programare de software
pentru platforme de internet, programare de
software pentru portaluri de internet, spații de
chat, linii de chat și forumuri pe internet,
programare de software pentru procesarea
datelor electronice (edp), programare de
software pentru publicitate online, instalarea de
programe, proiectare de baze de date, proiectare
de hardware și software pentru calculator,
proiectare de sisteme informaționale, proiectare
de sisteme informaționale în domeniul finanțelor,
proiectare de sisteme informaționale în domeniul
managementului, proiectare de software de
realitate virtuală, proiectare de software pentru
dispozitive încorporate, proiectare de software
pentru operatorii audio și video, proiectare de
software pentru telefoane inteligente, proiectare
de software pentru terți, proiectare de software
pentru sisteme de operare, proiectare de
software pentru drivere, proiectare, dezvoltare
și administrare de intraneturi, proiectare și
dezvoltare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software pentru
logistică, pentru managementul lanțului de
aprovizionare și pentru portaluri de e-business,
proiectare și dezvoltare de software pentru
prelucrare de imagini, scriere de coduri
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informatice, servicii de integrare a sistemelor
informatice, dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, dezvoltare de rețele informatice,
dezvoltare de sisteme computerizate, dezvoltare
de sisteme informatice, dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, dezvoltare
și testare de metode de calcul, de algoritmi
și de software, exploatare de date, filigranare
digitală (watermarking), gestionarea motoarelor
de căutare, gestionarea serviciilor informatice
(itsm), inginerie informatică, managementul
proiectelor it, minare de criptoactive,
monitorizarea operării sistemului informatic prin
acces de la distanță, planificare, creare,
dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, proiectare și dezvoltare
de aparate fără fir pentru transmitere de
date, proiectare și dezvoltare de sisteme de
afișare a datelor, proiectare și dezvoltare de
sisteme de introducere de date, proiectare
și dezvoltare de sisteme de procesare de
date, proiectare și dezvoltare de sisteme de
stocare de date, proiectare și dezvoltare de
sisteme informatice, proiectare și dezvoltare
de software pentru baze de date electronice,
securitate, protecție și reconstituire it, servicii de
duplicare și conversie a datelor, criptografierea
datelor și servicii de codificare, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, artă grafică și design, concepere
de programe de recunoaștere facială, concepție
grafică de materiale promoționale, creare și
design de site-uri web pentru terți, design de
infrastructură informatică pentru terți, design de
produs, design de software pentru rețele de
socializare online, design vizual, dezvoltare de
produse, proiectare de aparate și echipamente
pentru telecomunicații, proiectare de baze de
date computerizate, proiectare de hardware,
proiectare de hardware pentru conversia datelor
și a conținuturilor multimedia între diferite
protocoale, proiectare de hardware pentru
prelucrarea și distribuirea conținuturilor media,
proiectare de pagini web în scopuri publicitare,
proiectare de produs, proiectare de sisteme de
comunicații, proiectare de sisteme de stocare,
proiectare de sisteme electronice, proiectare
grafică pentru compilare de pagini web pe
internet, proiectare și dezvoltare de hardware
de calculator, proiectare și dezvoltare de rețele,
proiectare și dezvoltare de sisteme de securitate
a datelor electronice, proiectare și dezvoltare de
rețele de telecomunicații, proiectare și dezvoltare
de tehnologii noi pentru alte persoane, proiectare
științifică și tehnologică, redactare de site-uri
electronice, servicii de dezvoltare de pagini

web, servicii de proiectare pentru sisteme de
afișare în scop de prezentare, servicii de
proiectare pentru sisteme de afișare în scopuri
promoționale, servicii de proiectare pentru
sistemele de prelucrare a datelor, servicii de
proiectare referitoare la dezvoltarea de sisteme
de procesare a informațiilor computerizate,
servicii de proiectare tehnologică, servicii de
proiectare și planificare de echipamente pentru
telecomunicații, dezvoltare de noi tehnologii
pentru terți, dezvoltare de produse noi,
proiectare și planificare tehnică de echipament
pentru telecomunicații, servicii de analiză de
date tehnice, servicii de analize științifice asistate
de calculator, servicii de inginerie, servicii
tehnologice, testare, autentificare și controlul
calității.

───────

ALEEA ARGEDAVA, NR. 66, ETAJ
4, AP 19, CAMERA NR. 2 DE 27,10
MP, SECTORUL 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

(540)

CRYSTAL

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 25.01.05; 26.11.05; 27.05.01;
27.05.17; 05.05.20

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

clase:
24. Mușamale, muşama utilizată ca faţă de
masă.
35. Administrarea afacerilor comerciale,
administrare a afacerilor pentru puncte

(210) M 2023 00140
(151) 10/01/2023
(732) REGINA OVERSEAS COM SRL,
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planificare  și  organizare  de  târguri 
comerciale, expoziții  și  prezentări  în  scopuri 
economice  sau publicitare,  prezentări  de 
produse  șiservicii de  afișare  a  produselor, 
promovarea  vânzărilor, publicitate,  în  special 
servicii  pentru  promovarea de  produse, 
publicitate online printr-o rețea informatizată de
 comunicații, publicitate șimarketing, publicitate 
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului, 
poștei, realizare de târguri și expoziții virtuale 
online  cu  scop  comercial sau  publicitar, 
servicii de comenzi online, servicii de expunere 
comercială  de  mărfuri,  servicii  de agenții  de 
import și export, servicii de publicitate,marketing
 și promovare, regruparea în beneficiul tertilor, a
 produselor  solicitate  in  clasa  24 (cu  excepția 
transportului  acestora),  permițând clienților  să 
le vadă şi să le achiziţioneze cît maicomod, cu 
amănuntul  sau  cu  ridicata,  în  cadrul unor 
magazine,  prin  mijloace  electronice,  prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, comerţ în spatiu fizic, online, cu
amănuntul sau cu ridicata, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu musama utilizata ca
fata de masa, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu musama folosita ca fata de
masa.

de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrarea afacerilor unui site online interactiv
care permite utilizatorilor să comande, să
achiziționeze și să schimbe produse, pe un site
online, furnizate, de asemenea, prin intermediul
unui site web interactiv, al unei platforme de
servicii online și al unei aplicații software,
asistență în conducerea afacerilor, asistență în
marketing, asistență și consultații în legătuă
cu organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în afaceri, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, marketing de produse, marketing
digital, marketing direct, marketing promoțional,
organizare de demonstrații în scopuri de
afaceri, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de
lansări de produse, organizare de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,


