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Cereri Mărci publicate în 19/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00032 12/01/2021 YLLA FASHION SHOP SRL YLLA BY NICOLE CHERRY

2 M 2021 00153 12/01/2021 DISTRYCT TEAM SECURITY
SRL

DISTRYCT TEAM SECURITY

3 M 2021 00154 12/01/2021 FYRE FORCE SECURITY SRL FYRE FORCE SECURITY

4 M 2021 00155 12/01/2021 GIGANT FORCE SECURITY
SRL

G GIGANT FORCE SECURITY

5 M 2021 00156 12/01/2021 ARC CONSTRUCT METAL SRL ARC CONSTRUCT METAL

6 M 2021 00157 12/01/2021 STRUKTURAL DEPO SRL FRESCO

7 M 2021 00159 12/01/2021 ROMTOX INVESTING GROUP
SRL

LORIS AIR

8 M 2021 00160 12/01/2021 FLORIN AURELIAN
BURCULESCU

TARA MEA DIN ROMANIA
PENTRU ROAMANIA

9 M 2021 00161 12/01/2021 POP INDUSTRY SRL REPO

10 M 2021 00163 12/01/2021 MACROMEX SRL LA STRADA CONTEMPORARY
DESSERTS

11 M 2021 00165 12/01/2021 HUMANS COFFEE SHOP SRL HUMANS COFFEE SHOP

12 M 2021 00166 12/01/2021 CASA URBANA SRL Casa Urbană Development

13 M 2021 00167 12/01/2021 SFINŢII VOIEVOZI RESIDENCE
SRL

Phago DESIGN APARTMENTS

14 M 2021 00168 12/01/2021 STAILER ONLINE SERVICES
SRL

Stailer

15 M 2021 00169 12/01/2021 UNIPREST INSTAL SRL Uniprest INSTAL

16 M 2021 00170 12/01/2021 AFFICHE DIGITAL PRINTING
SRL

AFFICHE DIGITAL PRINTING

17 M 2021 00171 12/01/2021 ENESCU VLAD CONSTANTIN
PERSOANA FIZICĂ
AUTORIZATĂ

Curtea Brăneană PRODUSE
TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI

18 M 2021 00172 12/01/2021 IT GENETICS MEDIA
SERVICES SRL

PLANOGRAMA

19 M 2021 00173 12/01/2021 ASOCIATIA LA PIEPTUL MAMEI
LA PIEPTUL MAMEI SRL

La Pieptul Mamei - Adina Popov
IBCLC

20 M 2021 00174 12/01/2021 ATELIER DALMA SRL PRIMUL MEU DIAMANT

21 M 2021 00175 12/01/2021 CREATIV CONSTRUCT TIM
S.R.L.

CREATIV TIM

22 M 2021 00176 12/01/2021 CLAUDIU NECŞULESCU EST. JIDVEI 1949 SPIRIT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 00177 12/01/2021 CLAUDIU NECŞULESCU SPIRIT EST. JIDVEI 1949

24 M 2021 00178 12/01/2021 MAGDALENA ZANDER SUPPORT YOUR LOCAL
BANDS

25 M 2021 00179 12/01/2021 ALI CHRAIF DARUL FERMIERULUI
PREPARATE CU SUFLET

26 M 2021 00180 12/01/2021 DR.BOBORODEA VIOREL-
OVIDIU - PRESTARI SERVICII
MEDICALE OBSTETRICA
GINECOLOGIE

OBGyn Clinic Dr Boborodea
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(210) M 2021 00032
(151) 12/01/2021
(732) YLLA FASHION SHOP SRL, INTR

SECTORULUI NR 10, CORP C2,
AP 1, BUCURESTI, ROMANIA

(740) YLLA FASHION SHOP SRL,
IZVORUL CRISULUI NR 4 CAM 2
BL A15, ET 2 AP 24, SECTOR 4
, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

YLLA BY NICOLE CHERRY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 00153
(151) 12/01/2021
(732) DISTRYCT TEAM SECURITY

SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA
6, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DISTRYCT TEAM SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.01.12; 01.01.03; 26.01.03;
26.01.16; 26.01.18

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2021 00154
(151) 12/01/2021
(732) FYRE FORCE SECURITY

SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA
9, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

FYRE FORCE SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.01.12; 26.01.01; 26.01.16;
26.01.18; 01.15.05; 01.01.03

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────
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(210) M 2021 00155
(151) 12/01/2021
(732) GIGANT FORCE SECURITY

SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA
4, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

G GIGANT FORCE SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.01.12; 26.01.16; 26.01.18;
15.07.03; 24.17.02

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2021 00156
(151) 12/01/2021
(732) ARC CONSTRUCT METAL

SRL, DRUMUL MURGULUI, NR
40,, BL 54, SCARA 1, ET 6, AP
27, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ARC CONSTRUCT METAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.11.12

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

6. Materiale de construcții și elemente din metal,
materiale neprocesate sau semi-procesate din
metal, cu utilizare nespecificată, structuri și
construcții metalice transportabile, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
feronerie.

───────

(210) M 2021 00157
(151) 12/01/2021
(732) STRUKTURAL DEPO SRL, STR.

CANTONULUI NR.12, JUDEȚUL
ILFOV, BALOTEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
FRESCO

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

43. Servicii de restaurant și bar.
───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/01/2021

(210) M 2021 00159
(151) 12/01/2021
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, ȘOSEAUA MIHAI BRAVU
NR. 219, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021323, ROMANIA

(540)
LORIS AIR

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 00160
(151) 12/01/2021
(732) FLORIN AURELIAN

BURCULESCU, STRADA
ALEXANDRU PAPIU ILARIAN NR.
23B, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 24.07.01; 29.01.13

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

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

29. Fructe preparate, fructe deshidratate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
fructe congelate, fructe uscate, fructe glasate,
fructe coapte, fructe aromatizate, fructe feliate,
fructe fermentate, coji de fructe, pectină din
fructe, de uz alimentar, jeleuri de fructe, fructe
la borcan, fructe lychee procesate, fructe în
saramură, conserve de fructe, chipsuri din fructe,
salate de fructe, tocătură din fructe, praf de
fructe, pulpă de fructe, fructe în conservă,
piureuri de fructe, rulouri de fructe (alimentare),
cremă de fructe, amestecuri de fructe uscate,
aranjamente de fructe procesate, fructe de
pawpaw uscate, fructe de pădure, conservate,
fructe de mango preparate, fructe de papaia
preparate, fructe feliate la borcan, fructe feliate,
la conservă, produse din fructe uscate, fructe de
avocado procesate, fructe conservate în alcool,
batoane pe bază de fructe și fructe nucifere,
fructe de torreya, preparate, umpluturi de fructe
pentru plăcinte, fructe kaki uscate (got-gam),
gustări pe bază de fructe, deserturi pe bază de
fructe, fructe cu coaja lignificată procesate, fructe
cu coajă lemnoasă, uscate, sucuri din fructe
utilizate la gătit, amestecuri de fructe și nuci

ȚARA MEA Din România, 
pentru România.
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preparate, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, batoane pe bază de fructe
ca substituți alimentari, umpluturi pe bază de
fructe pentru prăjituri și tarte, batoane pe bază de
fructe cu coaja lemnoasă ca substituți alimentari,
legume procesate, legume congelate, legume
decojite, legume tăiate, legume amestecate,
legume conservate, legume gătite, legume
sărate, cepe (legume) conservate, piure de
legume, jeleuri de legume, chipsuri de legume,
legume în saramură, conserve cu legume
dovleci (legume conservate), legume pre-tăiate,
legume feliate, la conservă, produse din legume
preparate, extracte din legume pentru gătit,
legume sub formă de pudră, salate de legume
gata-tăiate, sucuri de legume pentru gătit,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, preparate pentru supă de legume, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește
sau legume), mâncăruri preparate care constau
în principal din chiftele din pește, legume,
ouă fierte și bulion (oden), mâncăruri gătite
constând în principal din legume, smântână
(produse lactate), produse lactate tartinabile
lactate (înălbitori) pentru băuturi, produse lactate
și înlocuitori deserturi reci din produse lactate,
praf de frișca (produse lactate), băuturi pe bază
de produse lactate, frișca artificială (înlocuitori
pentru produse lactate), glazură de frișcă pe
bază de lactate, produse tartinabile lactate
cu conținut redus de grăsimi, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lactate care conțin fulgi de
ovăz, carne, carne afumată, carne tocată, carne
procesată, carne preparată, carne feliată, carne
prăjită, carne ambalată, carne proaspătă, carne
congelată, carne uscată, carne conservată,
carne sărată, carne friptă, carne și produse
din carne, carne de porc, paste de carne,
conserve de carne, carne de curcan, carne
de pasăre, carne de mânzat, carne de vită,
carne de vânat, carne pentru cârnați, carne
de rață, carne de crab, pateuri tartinabile din
carne, carne proaspătă de pasăre, carne de
porc conservată, carne de vită preparată, carne
gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
carne de pui deshidratată, produse din carne
preparate, produse din carne congelată, carne
prăjită de pui, carne de pui congelată, carne
de pui proaspătă, carne de scoici uscată, carne
de pește uscată, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), pastramă din carne
de vită, carne de porc, la conservă, extracte de
carne de pasăre, pateuri tartinabile pe bază de
carne, înlocuitori de carne de pasăre, grăsime
din carne de vită, concentrat din carne de vacă,
carne de pasăre de curte, bucăți de carne

de pui, salate cu carne de pasăre, mâncăruri
preparate pe bază de carne, feluri de mâncare
preparate din carne, fasole cu carne de porc
la conservă, produse din carne sub formă de
hamburgeri, supe și baze de supă, extracte din
carne, mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, carne de pui gătită lent
la cuptor (pulled chicken), carne de vită gătită
lent la cuptor (pulled beef), carne de porc gătită
lent la cuptor (pulled pork), mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne de
pasăre, carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de pui,
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-jjigae),
mâncare gătită constând în principal din carne
de pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi).
30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate pentru copt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci şi
umpluturi, produse apicole, miere, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, cereale
pentru micul dejun cu aromă de miere,
preparate din cereale acoperite cu zahăr și
miere, pastile din miere cu ierburi aromatice
(dulciuri), cereale pentru micul dejun care conțin
miere, miere naturală, miere (pentru alimentație),
miere de manuka, pentru alimentaţie, preparate
aromatice, altele decât uleiuri esenţiale, pentru
produse de patiserie, specialități de patiserie,
sopapillas (produse de patiserie, prăjite),
produse de patiserie din făină de cartofi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de patiserie, pateuri
(patiserie), amestecuri preparate de patiserie,
produse de patiserie congelate, condimente,
condimente de copt, sare, mirodenii, arome
și condimente, praf de copt, drojdie și agenți
de dospire, semințe procesate (condimente),
amidon alimentar și produsele din acesta,
preparate coapte și drojdie, oţet, muştar, nu
pentru scopuri farmaceutice, tartă umplută cu
fructe, sosuri pe bază de lactate, desrturi
preparate (produse de patiserie) din produse
lactate.
31. Legume neprelucrate, legume ecologice
proaspete, cepe, legume proaspete, legume
rădăcinoase (proaspete), semințe de legume
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brute şi neprocesate, legume proaspete
pentru salată, iarbă grasă, legume proaspete,
anghinare chinezești, legume proaspete, fructe
și legume proaspete, legume asiatice cu frunze,
proaspete, fructe proaspete, nuci, legume și
ierburi, proaspete, legume proaspete, ciuperci
proaspete (corni fructus, sansuyu) sub formă de
plante vii, composturi horticole (furaje), plante
proaspete, produse agricole brute, produse
agricole brute și neprocesate, produse agricole
(neprelucrate), produse de acvacultură brute și
neprelucrate, produse forestiere brute, produse
horticole brute, produse horticole brute și
neprocesate, produse horticole neprocesate,
albine (vii), animale de casă, animale acvatice
comestibile (vii), animale de prăsilă (vii), animale
vii, animale de laborator, bibani (vii), bovine (vii),
calcani (vii), cai (vii), calamari (vii), capre (vii),
caracatiţe (vii), cod (viu), caracude (vii), crabi
(vii), crap argintiu (viu), creveţi (pandalidae) vii,
curcani (vii), curci (vii), găini (vii), hering (viu),
iepuri de mare, vii, icre proaspete, homarii vii,
macrou spaniol, viu, moluşte vii, oi (şeptel),
păsări de companie, păsări de curte, vii, păsări
de reproducţie, păsări vii, păstrăv viu, peşte
cap-de-şarpe, viu, peşti vii, peşti vii pentru
alimentaţie, pui vii, pui vii de găină sikie, raţe
vii, sardine vii, scoici comestibile vii, somon viu,
vaci vii, vânat (viu), vite, bovine, vii, vieri vii de
reproducţie, viermi de mătase (vii).
32. Băuturi nealcoolice, preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, bere și produse de
bere, apă (băuturi), apă plată, apă minerală,
apă îmbuteliată, apă cu arome, apă de masă,
băuturi nealcoolice funcționale pe bază de
apă, apă de nucă de cocos ca băutură, apă
tonică (băuturi care nu sunt pentru uz medical),
pudre folosite la prepararea băuturilor cu apă
de nucă de cocos, bere blondă, bere brună,
sucuri carbogazoase sucuri de legume (băuturi),
sucuri de fructe gazoase, sucuri de aloe vera,
sucuri de fructe organice, amestec de sucuri de
fructe, concentrate de sucuri de fructe, sucuri de
ginseng roșu (băuturi), sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi din fructe și sucuri de fructe,
băuturi pe bază de sucuri de legume verzi,
băuturi nealcoolice care constau în principal din
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice constând
dintr-un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de legume,
siropuri pentru limonadă, siropuri pentru băuturi
nealcoolice.
33. Extracte din fructe cu alcool, cu excepția
uleiurilor esențiale, jeleuri alcoolice (cocktailuri
alcoolice), băuturi alcoolice preamestecate,

băuturi alcoolice de tip bitter, băuturi alcoolice
distilate pe bază de cereale nira (băutură
alcoolică pe bază de trestie din zahăr), lichior de
ouă alcoolic, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, băuturi alcoolice spirtoase, calvados
(băutură alcoolică, distilată), cachaga (băutură
alcoolică distilată obținută din trestia de zahăr),
baijiu (băutură chinezească din alcool distilat),
vinuri cu alcool aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, vin slab alcoolizat, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter alcoolic, amestecuri
alcoolice pentru cockteiluri, băuturi alcoolice pe
bază de cafea, băuturi alcoolice (cu excepția
berii), preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice.
34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), chibrituri, articole pentru uz cu tutun,
țigări, țigări de foi, portțigarete pentru țigări
de foi, cartușe cu reîncărcare pentru țigările
electronice, seturi pentru fumători de țigări
electronice, trabucuri folosite ca alternativă la
țigările tradiționale, recipiente (butelii) cu gaz
lichefiat pentru brichete, pentru țigări, tabachere
pentru țigări, tabachere pentru țigări de foi,
suport pentru țigări de foi, cutii cu umiditate
constantă pentru păstrarea țigărilor de foi, cutii
pentru țigări din metale prețioase.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, furnizare
de informații în materie de comerț, furnizare
de informații privind comerțul exterior, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți: intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de intermediere comercială intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
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și vânzare pentru terți, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, intermediere de contracte pentru
alte persoane pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata inclusiv
pentru produsele alimentare, strângerea la
un loc, în beneficiul terților, a produselor
alimentare, băuturilor, a tuturor produselor
desemnate în clasele 29, 30, 32, 33 şi 34
din clasificarea nisa, a materialelor pentru
iluminat, lumânărilor, fitilurilor, produselor de
uz veterinar (inclusiv mâncare pentru animale),
substanțe dietetice de uz medical, alimentelor
pentru sugari, suplimentelor dietetice pentru uz
uman și veterinar, dezinfectanților, produselor
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicidelor,
erbicidelor, vitaminelor, produselor pentru igienă
intimă, deodorantelor, suplimentelor dietetice,
produselor dietetice, țigaretelor fără tutun,
produselor de uz casnic și de îngrijire a grădinilor,
uneltelor și sculelor acționate manual, cuțitelor,
furculițelor și lingurilor, aparatelor de ras, tuns
și de tăiat unghii, fructelor și legume proaspete,
semințelor, mâncării pentru animale, ciupercilor
comestibile, plantelor și florilor naturale, malțului,
moluștelor și crustaceelor, peștelui și fructelor
de mare, scutecelor, șervețelelor (inclusiv cele
parfumate), (exceptând transportul), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii fiind totodată
asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, internetului sau
al emisiunilor de teleshopping, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
răspândirea materialelor publicitare, consiliere
pentru clienți, publicitate prin corespondență
directă, distribuire de eșantioane, demonstrații
cu produse, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, relații publice,
aranjarea vitrinelor, intermedieri de promoții de
vânzare.

───────

(210) M 2021 00161
(151) 12/01/2021
(732) POP INDUSTRY SRL, STR.

CIREASOV 12, JUDEȚUL OLT,
SLATINA, 230070, OLT, ROMANIA

(540)

REPO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2a338d)

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

12. Vehicule și mijloace de transport.
───────

(210) M 2021 00163
(151) 12/01/2021
(732) MACROMEX SRL, CALEA

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

(540)
LA STRADA

CONTEMPORARY DESSERTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 00165
(151) 12/01/2021
(732) HUMANS COFFEE SHOP SRL,

STR. CARPAŢILOR NR.21,
CAMERA 2, BL.4, SC.A, AP.22,
JUDETUL BRASOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

HUMANS COFFEE SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.01; 11.03.03

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de bistro, servicii de
catering.

───────

(210) M 2021 00166
(151) 12/01/2021
(732) CASA URBANA SRL,

STR. TĂMÂIOAREI NR.15,
CONSTRUCŢIA C1, PARTER,
AP.1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Casa Urbană Development

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a birourilor,
caselor, vilelor, apartamentelor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, activităţi de
retail, cercetarea pieţei, cercetări pentru afaceri,
relaţii publice, promovarea vânzărilor pentru
terţi, consultanţă profesională despre afaceri,
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate, consultanţă şi managementul
de afaceri în domeniul vânzărilor cu amănuntul
(retailing).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii de
consultanţă în afaceri imobiliare, agenţii de
închiriere, agenţii imobiliare, estimări imobiliare,
concesionari/închirieri de bunuri imobiliare,
închirieri de birouri.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, servicii de construcţii de
clădiri, reparaţii, servicii de instalaţii, informaţii
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în domeniul construcţiilor, lucrări de instalaţii
electrice, lucrări de instalaţii sanitare şi
de încălzire centrală şi de montaj de
echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi
construcţii inginereşti, construcţii de ansambluri
rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii comerciale,
precum şi servicii de reparaţii şi întreţinere a
acestora, servicii de supervizare şi conducere a
lucrărilor de construcţii.

───────

(210) M 2021 00167
(151) 12/01/2021
(732) SFINŢII VOIEVOZI RESIDENCE

SRL, STR. TĂMÂIOAREI NR.15,
CONSTRUCŢIA C1, PARTER,
AP.2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Phago DESIGN APARTMENTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a birourilor,
caselor, vilelor, apartamentelor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, activităţi de
retail, cercetarea pieţei, cercetări pentru afaceri,
relaţii publice, promovarea vânzărilor pentru
terţi, consultanţă profesională despre afaceri,

organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate, consultanţă şi managementul
de afaceri în domeniul vânzărilor cu amănuntul
(retailing).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii de
consultanţă în afaceri imobiliare, agenţii de
închiriere, agenţii imobiliare, estimări imobiliare,
concesionari/închirieri de bunuri imobiliare,
închirieri de birouri.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, servicii de construcţii de
clădiri, reparaţii, servicii de instalaţii, informaţii
în domeniul construcţiilor, lucrări de instalaţii
electrice, lucrări de instalaţii sanitare şi
de încălzire centrală şi de montaj de
echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi
construcţii inginereşti, construcţii de ansambluri
rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii comerciale,
precum şi servicii de reparaţii şi întreţinere a
acestora, servicii de supervizare şi conducere a
lucrărilor de construcţii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 00168
(151) 12/01/2021
(732) STAILER ONLINE SERVICES

SRL, STR. ALEXANDRU VAIDA
VOEVOD, NR. 14A, AP. 5,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Stailer

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Consultanță în domeniul îngrijirii corpului
și a frumuseții, consultanță pe internet în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în materie de frumusețe, furnizare
de informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de
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frumusețe, furnizare de informații în materie de
frumusețe, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
îngrijire cosmetică pentru persoane, saloane
de coafură, saloane de frumusețe, saloane
de îngrijire a pielii, servicii consultative privind
îngrijirea părului, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii de bronzare cu aerograf,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
de bărbierie, servicii de bronzat prin pulverizare,
servicii de coafare a părului, servicii de coafor,
servicii de coafor de lux, servicii de coafor
pentru bărbați, servicii de coafor pentru copii,
servicii de coafor pentru personalul armatei,
servicii de consultanță cu privire la epilarea
corporală, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii de
consultanță cu privire la îngrijirea pielii, servicii
de consultanță privind machiajul și servicii de
aplicare a acestuia, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de consultanță în
domeniul machiajului, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în materie de îngrijire a frumuseții,
servicii de consultanță privind machiajul oferite
online, servicii de cosmetică, servicii de epilare,
servicii de conturare a sprâncenelor, servicii de
consultanță privind machiajul, oferite online sau
față în față, servicii de epilare a sprâncenelor
cu ață, servicii de epilare cu laser, servicii de
frizerie, servicii de frizerie pentru bărbați, servicii
de frumusețe oferite de un centru spa, servicii
de furnizare de instalații de băi de soare, servicii
de îndepărtare permanentă și reducere a părului,
servicii de îngrijire a frumuseții, servicii de salon
de coafor pentru femei, servicii de solar.

───────

(210) M 2021 00169
(151) 12/01/2021
(732) UNIPREST INSTAL SRL, STR.

BĂNEASA NR. 8, JUD. MUREŞ,
TARGU MURES, 540194, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

Uniprest INSTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
țevi și tuburi metalice, cabluri şi fire ne-electrice
din metal comun, articole de fierărie, articole
mici din armătură metalică, containere din metal
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.
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,
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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,
termostate.
11. Instalații sanitare, aparate pentru răcirea si
ventilarea aerului, aparate de aer condiţionat,
aparate de încălzire ambientală, aparate de
încălzire electrice, aparate de încălzire centrală,
aparate de încălzire a aerului, aparate de
încălzire alimentate cu energie solară, baterii
şi accesorii pentru instalaţii sanitare, boilere,
fitinguri pentru baie, instalaţii de filtrare a
aerului, instalaţii de filtrare a apei, aparate
de ventilatie, pompe de caldură, pompe de
apă, vase de expansiune pentru instalatiile de
încălzire, ventilatoare, robinete pentru conducte,
accesorii pentru instalații sanitare, sobe (aparate
de încălzire), aparate sub presiune, cazane
pentru încălzire, ţevi pentru instalaţii sanitare,
țevi pentru instalații de încălzire centralizată,
instalaţii şi sisteme care funcţionează cu
gaz vizând reglarea temperaturii, aparate
de încălzire cu combustibil solid, lichid sau
gazos, aparate electrice de încălzire, accesorii
de reglaj şi siguranţă pentru conducte și
țevi, captatoare solare (încălzire), instalaţii de
producere, de distribuţie şi de procesare de
biogaz, instalaţii solare, instalaţii fotovoltaice,
instalaţii geotermale, aparate şi instalaţii de
acumulare, de tratare şi condiţionare a gazului
natural, a gazului lichefiat şi a produselor
derivate, instalaţii de distribuţie şi de conducere
a gazului, instalaţii de distribuţie şi de conducere
a agentului termic, aparate şi instalaţii pentru
tratarea, stocarea gazului natural şi a gazului
lichefiat, instalaţii de prelucrare a combustibililor
energetici, aparate de producere a aburului,
de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare care funcţionează cu orice tip de
energie, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii pentru canalizare, instalaţii
de încălzire (apă)/instalaţii pentru încălzirea
apei, aparate de încălzire, electrice, radiatoare
electrice, radiatoare (încălzire), elemente de
încălzire, radiatoare de încălzire centralizată,
instalaţii de încălzire centrală, centrale termice,
instalaţii pentru prevenirea incendiilor.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate

și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
protejate din clasele 06, 07, 09, 11 și
17, cu excepţia transportului lor, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, publicitate în legatură cu produsele
protejate din clasele 06, 07, 09, 11 și 17,
gestionarea afacerilor comerciale in contextul
comerțului cu produsele protejate din clasele
06, 07, 09, 11 și 17, atat in mediul online cat
si offline, consiliere comercială, informaţii sau
date în legătură cu domeniul administrării de
instalaţii sanitare, termice şi energetice, servicii
de prezentare, promovare şi comercializare a
produselor protejate din clasele 06, 07, 09,11
și 17, toate cele de mai sus derulate în special
în legătură cu instalații sanitare, aparate pentru
răcirea si ventilarea aerului, aparate de aer
condiţionat, aparate de încălzire ambientală,
aparate de încălzire electrice, aparate de
încălzire centrală, aparate de încălzire a aerului,
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară, baterii şi accesorii pentru instalaţii
sanitare, boilere, fitinguri pentru baie, instalaţii
de filtrare a aerului, instalaţii de filtrare a
apei, aparate de ventilatie, pompe de caldură,
pompe de apă, vase de expansiune pentru
instalatiile de încălzire, ventilatoare, robinete
pentru conducte, accesorii pentru instalații
sanitare, sobe (aparate de încălzire), aparate
sub presiune, cazane pentru încălzire, ţevi
pentru instalaţii sanitare, țevi pentru instalații
de încălzire centralizată, termostate, instalaţii
şi sisteme care funcţionează cu gaz vizând
reglarea temperaturii, aparate de încălzire cu
combustibil solid, lichid sau gazos, aparate
electrice de încălzire, accesorii de reglaj şi
siguranţă pentru conducte și țevi, captatoare
solare (încălzire), instalaţii de producere,
de distribuţie şi de procesare de biogas,
instalaţii solare, instalaţii fotovoltaice, instalaţii
geotermale, aparate şi instalaţii de acumulare,
de tratare şi condiţionare a gazului natural,
a gazului lichefiat şi a produselor derivate,
instalaţii de distribuţie şi de conducere a
gazului, instalaţii de distribuţie şi de conducere
a agentului termic, aparate şi instalaţii pentru
tratarea, stocarea gazului natural şi a gazului
lichefiat, instalaţii de prelucrare a combustibililor
energetici, aparate de producere a aburului,
de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare care funcţionează cu orice tip de
energie, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii pentru canalizare, instalaţii
de încălzire (apă)/instalaţii pentru încălzirea
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apei, aparate de încălzire, electrice, radiatoare
electrice, radiatoare (încălzire), elemente de
încălzire, radiatoare de încălzire centralizată,
instalaţii de încălzire centrală, centrale termice și
instalaţii pentru prevenirea incendiilor.
37. Servicii de instalare, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie şi
punere în funcţiune de instalaţii energetice,
de încălzire, de acumulare sau recuperare a
căldurii, de ventilare, de distribuţie a apei,
de climatizare şi de condiţionare a aerului,
în vederea performanţei energetice sau a
controlării consumului, servicii de instalare,
de întreţinere, de depanare, de punere în
funcţiune de pompe de căldură, de panouri
fotovoltaice, de cazane de încălzire, instalare,
programare şi întreţinere de sisteme numite
domotice, precum şi de automate programabile,
în vederea performanţei energetice, a controlării
consumului sau a gestionării reţelelor inteligente
(reţele de distribuţie de energie utilizând
tehnologii informatice pentru îmbunătăţirea
raportului dintre cererea şi oferta de energie),
instalare, reparatie şi întreţinere de canalizări
pentru transportul, distribuţia sau stocarea
de energie, servicii de concepţie, construcţii,
reparaţii, întreţinere şi instalare de centrale
electrice, termice, instalare, punere în funcţiune,
mentenanţă, întreţinere de echipamente de
protecţie a bunurilor şi persoanelor şi, mai
ales, de sisteme anti-incendiu, informare,
control şi consiliere în domeniul construcţiilor
şi supervizării lucrărilor de construcţii şi
de renovare a locuinţelor, clădirilor sau
echipamentelor industriale şi terţiare, lucrări de
izolaţii la clădiri, servicii de gestionare de la
distanţă de instalaţii şi de reţele de distribuţie
de gaz, de căldură sau de electricitate, servicii
de instalare, de concepţie, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie, de
construcţii şi de punere în funcţiune a produselor
protejate din clasele 06, 07, 09, 11 și 17.

───────

(210) M 2021 00170
(151) 12/01/2021
(732) AFFICHE DIGITAL PRINTING

SRL, ŞOS. OLTENIŢEI, NR.181,
DEPOZITUL 10, CAMERA 12,
JUD. ILFOV, POPEŞTI LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

AFFICHE DIGITAL PRINTING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

40. Imprimare, imprimare digitală, imprimare
3d, imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane,
imprimare pe materiale textile, imprimarea
desenelor, imprimare de fotogravuri, imprimare
de fotografii, imprimare de imagini pe obiecte,
imprimarea pozelor și fotografiilor stocate
digital, colaționare (legare) de materiale tipărite,
developare fotografică, fotogravare, duplicare
fotografică, înrămare de lucrări de artă ca parte
a procesului de încadrare, prelucrare fotografică,
servicii de restaurare fotografică, retușare
fotografică, transfer de imprimări fotografice.

───────
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(210) M 2021 00171
(151) 12/01/2021
(732) ENESCU VLAD CONSTANTIN

PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STR. IOAN PICU BĂNCILĂ NR.11,
JUD. BRAŞOV, BRAN, 507025,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Curtea Brăneană PRODUSE
TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 03.04.01; 05.07.02

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

29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate

───────

(210) M 2021 00172
(151) 12/01/2021
(732) IT GENETICS MEDIA SERVICES

SRL, STR. ILEANA COSANZEANA,
NR.5, BL.S36, SC.2, AP.48,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 051785,
ROMANIA

(540)

PLANOGRAMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.17; 29.01.11

(591) Culori revendicate:gri (HEX #515251),
verde (HEX #79be43)

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

35. Evidenta contabila si contabilitate.
42. Software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 00173
(151) 12/01/2021
(732) ASOCIATIA LA PIEPTUL MAMEI,

STR. ANA IPATESCU, NR. 21,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA
LA PIEPTUL MAMEI SRL,
STR. ANA IPATESCU, NR. 21,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

La Pieptul Mamei -
Adina Popov IBCLC

(531) Clasificare Viena:
02.07.04; 02.07.23; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:magenta (HEX
#B03D98), roz (HEX #E40589)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație și instruire, servicii educative în
materie de igienă.
44. Servicii de consultanță în domeniul alăptării.

───────

(210) M 2021 00174
(151) 12/01/2021
(732) ATELIER DALMA SRL, STR.

ALEXANDRU IOAN CUZA, NR
32, JUD. ILFOV, TUNARI, 077180,
ILFOV, ROMANIA

(540)
PRIMUL MEU DIAMANT

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 00175
(151) 12/01/2021
(732) CREATIV CONSTRUCT TIM

S.R.L., STR. 11 IUNIE, NR. 77,
CORP 3, CAMERA 2, SECTOR 4,
ROMANIA

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

(540)

CREATIV TIM

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.08;
29.01.12

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

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, montarea de structuri de
înaltă rezistență, restaurarea fațadelor, reparații
de fațade, izolarea acoperișului, instalare de
acoperișuri, restaurare de acoperișuri, servicii
de instalare de acoperișuri, întreținerea și
repararea jgheaburilor de acoperiș, montare de
materiale izolante în clădiri, pe acoperișuri și
structuri, izolarea pereților interiori și exteriori, a
tavanelor și a acoperișurilor, rerostuirea zidăriei,
acoperirea lucrărilor de zidărie de cărămidă,
așezarea cărămizilor (zidărie), reparare de
instalații sanitare, întreținere de instalații
sanitare, lucrări de instalații sanitare, instalare de
echipamente sanitare, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, lucrări de instalații sanitare
și instalare de apă și de gaz, renovarea instalației
electrice, instalarea de aparate electrice,
servicii de instalații electrice, instalare de
împământări electrice, recondiționare, reparare
și întreținere a instalațiilor electrice, servicii
de construcție de pereți despărțitori, instalarea
pereților despărțitori interiori, instalarea pereților
despărțitori pentru clădiri, servicii de parchetare,
servicii de placare cu ardezie și plăci de
ceramică.

───────
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(210) M 2021 00176
(151) 12/01/2021
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, ŞTEFAN

CEL MARE NR. 27 AP. 1, ET.
1, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL,
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
BUCUREŞTI/SECTOR 1, 011653,
ROMANIA

(540)

EST. JIDVEI 1949 SPIRIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice, cu excepţia uleiurilor esenţiale.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33 (exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei

aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2021 00177
(151) 12/01/2021
(732) CLAUDIU NECŞULESCU,

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27 AP.
1, ET. 1, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL,
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653,
ROMANIA

(540)

SPIRIT EST. JIDVEI 1949

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 26.11.05

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice , cu excepţia uleiurilor esenţiale.
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35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33 (exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2021 00178
(151) 12/01/2021
(732) MAGDALENA ZANDER, STR.

ELEV ȘTEFĂNESCU ȘTEFAN, NR.
9, BL. 449, ET. 4, AP. 51, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
SUPPORT YOUR
LOCAL BANDS

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

41. Organizarea spectacolelor, organizare de
festivaluri, organizare de petreceri, organizarea
de competiții, organizare de spectacole vizuale,
organizare de competiții artistice, organizare de
spectacole muzicale, organizare de concursuri
muzicale, divertisment muzical, spectacole
muzicale, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2021 00179
(151) 12/01/2021
(732) ALI CHRAIF, ȘOS. MIHAI BRAVU

NR. 147-169, BL. D5, SC. D,
ETAJ 8, AP. 150, SECTORUL 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

DARUL FERMIERULUI
PREPARATE CU SUFLET

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 05.09.01; 05.07.21; 27.05.01;
27.05.17

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

29. Carne, produse din carne, paste din carne,
pateuri pe bază de carne, mâncăruri preparate
pe bază de carne, înlocuitori de carne, înlocuitori
de carne pe bază de legume, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de carne,
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pateuri vegetale, produse tartinabile pe bază de
legume, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, salate preparate, mâncăruri cu
legume preparate, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, pește,
mâncăruri din pește, icre de pește preparate,
fructe de mare preparate, fructe de mare
congelate, fructe de mare în conserve, paste
tartinabile din pește, din fructe de mare și
moluște, supe.
30. Sandvișuri cu carne, plăcinte cu carne,
plăcinte cu legume, produse de patiserie
din legume și carne, sosuri pentru salate,
sosuri pentru carne, mâncăruri pe bază de
orez, mâncăruri pe bază de paste, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume.
31. Fructe și legume proaspete.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
catering.

───────

(210) M 2021 00180
(151) 12/01/2021
(732) DR.BOBORODEA VIOREL-OVIDIU

- PRESTARI SERVICII MEDICALE
OBSTETRICA GINECOLOGIE,
STR. SCOALA DE INOT, NR. 10,
AP. 4, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
OBGyn Clinic Dr Boborodea

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

10. Aparate pentru testarea adn şi arn utilizate în
scopuri medicale, bandaje, elastic de uz medical,
tăviţe renale pentru scopuri medicale, aparate
pentru testarea sângelui, canule, truse pentru
instrumente utilizate de medici, truse dotate
cu instrumente medicale, îmbrăcăminte specială
pentru camerele de operare, containere special
concepute pentru deşeurile medicale, aparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri

medicale, mănuşi pentru scopuri medicale,
seringi hipodermice, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, bisturie pentru
scopuri chirurgicale, lămpi pentru scopuri
medicale, măşti utilizate de către personalul
medical, aparate şi instrumente medicale, ace
pentru scopuri medicale, atele, chirurgicale,
stetoscoape, aparate și instrumente chirurgicale,
cuţite chirurgicale, câmpuri chirurgicale, seringi
pentru injecţii, seringi pentru scopuri medicale,
termometre pentru scopuri medicale, apăsătoare
de limbă, halate pentru examinarea pacienților,
mese pentru examinare medical, măști sanitare
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele anti-
reumatism, aparate pentru testarea adn şi
arn utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stem utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical
sau stomatologic, dinţi artificiali, maxilare
artificiale, membre artificiale, piele artificială
pentru scopuri chirurgicale, aparate pentru
respiraţie artificială, sâni artificiali, ochi artificiali,
tetine pentru hrănire pentru bebeluşi / suzete
pentru hrănirea bebeluşilor, pistoale de hrănire
de uz veterinar / seringi de administrare
de uz veterinar, bandaje pentru articulaţii,
anatomice / bandaje de susţinere, bandaje,
elastice, tăviţe renale pentru scopuri medicale,
ploşti, paturi cu vibraţii, paturi special concepute
pentru scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi, catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
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prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze / seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălături interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, cearşafuri pentru bolnavi,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, tetine
pentru bebeluşi / suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismăde uz medical, aparate
pentru masajul estetic, biberoane / sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale /
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare
pentru pacienţi/, elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală/
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru

sex), aparate de rezonanţămagnetică (irm)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate de
către personalul medical, aparate de masaj,
centuri pentru gravide, aparate şi instrumente
medicale, fire-ghid medicale, cupe menstruale,
aparate utilizate în obstetrică, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, pivoţi pentru
dinţii artificiali, feşe gipsate pentru scopuri
ortopedice, pisoare portabile, sonde pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţpentru scopuri medicale, aparate
radiologice pentru scopuri medicale, monitoare
radiologice pentru scopuri medicale, aparate
de radioterapie, tuburi de radium pentru
scopuri medicale, recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, respiratoare pentru respiraţia
artificială, măşti respiratorii pentru respiraţia
artificială, aparate de resuscitare, fierăstraie
pentru scopuri chirurgicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe (bandaje
de susţinere), perne soporifice pentru insomnie,
sfigmotensiometre / aparate pentru măsurarea
tensiunii arteriale / sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă, brancarde,
cu roţi / tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi
pentru injecţii, seringi pentru scopuri medicale,
protecţii dentare pentru uz stomatologic,
inele pentru dentiţie, etichete indicatoare
de temperaturăutilizate în scopuri medicale,
aparate de testare pentru scopuri medicale /
aparate utilizate în analizele medicale,
pungi termice utilizate în acordarea primului
ajutor, comprese termoelectrice (chirurgie),
termometre pentru scopuri medicale, fire
de sutură, chirurgicale, amortizoare pentru
cârje, separatoare de degete pentru scopuri
ortopedice, tomografe pentru scopuri medicale,
raclete pentru curăţarea limbii, apăsătoare de
limbă, aparate de tracţiune pentru scopuri
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medicale, aparate pentru tratarea surzeniei,
trocare, suspensoare / bandaje herniare, lămpi
cu raze ultraviolete pentru scopuri medicale,
centuri ombilicale, sonde uretrale, seringi
uretrale, ploşti ca vase, aparate şi instrumente
urologice, seringi uterine, seringi vaginale,
vaporizatoare pentru scopuri medicale, aparate
şi instrumente veterinar, aparate de vibromasaj,
cadre pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare de
medicamente, glucometre / dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/ camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolațiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de
apă pentru scopuri medicale, cadre de mers
cu roţi pentru facilitarea mobilităţii, aparate cu
raze x pentru scopuri medicale, fotografii cu
raze x pentru scopuri medicale, tuburi cu raze x
pentru scopuri medicale, aparate şi echipamente
de producere a razelor x, pentru scopuri
medicale, măști medicale, măști medicale pentru
protecție antibacteriană, ciorapi medicali, ciorapi
medicali compresivi, centuri medicale, atele de
uz medical, corsete de uz medical, ghete de uz
medical, ciorapi medicali de susținere, costume
presurizate de uz medical, dispozitive medicale
pentru susținerea corpului, ciorapi medicali de
uz terapeutic, articole vestimentare de contenție
pentru uz medical, articole de îmbrăcăminte
gonflabile, de uz medical, măști medicale pentru
protecție împotriva substanțelor toxice, măști de
protecție respiratorie confecționate din materiale
nețesute de uz medical, halate medicale, mănuși
de uz medical, mănuși medicale din latex, măști
utilizate de personalul medical, măști sanitare
de uz medical, mănuși folosite la examinarea
medicală, viziere de protecție pentru uz medical,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși de
latex de uz medical, mănuși de consultație
pentru uz medical, îmbrăcăminte de protecție
de uz medical, mănuși de protecție de uz

medical, protecții pentru deget pentru consultații
medicale, măști de protecție respiratorie de uz
medical, măști faciale de protecție pentru uz
medical, măști nazale (de protecție) pentru uz
medical, mănuși din latex pentru examinare,
pentru uz medical, măști de protecție pentru
gură de uz medical, măști sanitare de uz
medical pentru izolarea prafului, măști sanitare
pentru prevenirea prafului, de uz medical,
mănuși de protecție de unică folosință, de
uz medical, mănuși de protecție utilizate de
persoane care lucrează în domeniul medical,
măști de protecție utilizate de persoane care
lucrează în domeniul medical, așternuturi pentru
examinarea medicală, cearșafuri (câmpuri) de uz
medical, perne pneumatice de uz medical, pături
medicale pentru încălzirea pacienților, mobilier
adaptat pentru scopuri de tratament medical,
structuri de protecție împotriva radiațiilor (de uz
medical), ecrane de protecție pentru protejare pe
durata expunerii la raze x (pentru uz medical),
centuri medicale electrice, echipamente și
aparate pentru exerciții de reabilitare medicală,
îmbrăcăminte de uz chirurgical, îmbrăcăminte
sterilizată de uz chirurgical, îmbrăcăminte de
protecție pentru uz chirurgical.
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, ţinere a
evidenţei dosarelor şi fiselor privind istoricul
medical personal, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativă a clinicilor medicale,
servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
a aparatelor şi instrumentelor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecţiunile
medicale, conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, servicii de comert si servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
publicitate, marketing si promovare în domeniul
medical, servicii de consiliere, de informare
medicala, servicii de tinere a evidenţei dosarelor
şi fişelor privind istoricul medical personal,
gestionare administrativa a clinicilor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afectiunile
medicale, servicii de comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, marketing prin
televiziune, radio, telecomunicații, e-mail și
internet sau orice altă platformă electronică
interactivă, administrarea comerciala a licentelor
produselor si a serviciilor pentru terti,
raspandirea materialelor publicitare, închiriere
de echipamente de birou, recrutare de locuri
de muncă, consultanță de recrutare a forței de
muncă, servicii de birouri de ocupare a forței
de muncă, consiliere pentru ocuparea forței de
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muncă, servicii caritabile, și anume organizarea
și desfășurarea programelor de voluntariat și
a proiectelor de servicii comunitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, toate serviciile mentionate mai sus
sunt in legatura cu serviciile din clasa 10, 41, 44,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte legate
de îngrijirea sănătății.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare de
prezentări în scop de instruire, instruire în
domeniul medical, predare în domeniul medical,
publicare de publicații medicale, instruire și
învățământ medicale, publicare de lucrări
științifice, publicare de lucrări științifice privind
tehnologia medicală, organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare de competiții și
ceremonii de decernare de premii, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de gale, publicare de

rezultate ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice, publicare de texte medicale.
42. Servicii de cercetare medicală, servicii de
laboratoare medicale, servicii nemedicale de
imagistică cu ultrasunete, servicii de investigaţii
ştiinţifice în scopuri medicale, servicii de
cercetare medicală şi farmaceutică, servicii
de stocare electronică de dosare medicale,
servicii de cercetare ştiinţifică în scop medical,
servicii de elaborare de programe pentru
calculator în domeniul medical, servicii de
proiectare şi dezvoltare de tehnologie medicală,
servicii de cercetare biologică, cercetare clinică
şi cercetare medicală, analiza serului uman
pentru cercetări medicale, analiza ţesuturilor
umane pentru cercetări medicale, furnizarea
de informaţii despre cercetarea ştiinţifică
şi medicală în domeniul farmaceutic şi al
studiilor clinice, cercetare ştiinţifică cu scopuri
medicale în domeniul bolilor canceroase,
servicii de cercetare medicală și farmaceutică,
proiectare și asigurarea infrastructurii necesare
pentru asigurarea serviciilor medicale digitale,
conversie multiplatformă de conținut digital în
alte forme de conținut digital, prestare de servicii
de asistență medicală online pentru utilizatorii
de programe de calculator, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online și
pe internet, toate serviciile de mai sus sunt
referitoare la domeniul medical sau al medicinei
si sunt furnizare online.
44. Servicii de igienă si de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni, servicii farmaceutice, servicii de
consultanta în vederea pierderii în greutate,
consultanţă privind îngrijirea sănătaţii, analiza
serului uman pentru tratamente medicale,
analiza ţesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea şi conservarea sângelui
uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
depistare a diabetului, servicii dermatologice
pentru tratarea afecţiunilor pielii, testare genetică
în scopuri medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii spitaliceşti, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculara cu laser, asistenţă medicală, servicii
medicale si pentru sănătate referitoare la adn,
genetică şi testarea genetică, consultanţă privind
asistenţa medicală oferită de doctori si de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sânge recoltate
de la pacienţi, depistare medicala (screening)
referitoare la cord, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii medicale în
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domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul oncologiei, servicii de tratament
medical, servicii de furnizare de informaţii
medicale, furnizare de informaţii şi noutăţi în
domeniul medicinei, servicii medicale si servicii
conexe activităţii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii de consiliere medicală și
servicii de informare medicala, furnizarea de
servicii conexe activitatii medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale și emitere de retete si prescriptii
medicale, servicii de efectuare a examenelor
medicale online, furnizare de servicii cu specific
medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
furnizare de servicii online de fișe medicale,
cu excepția odontologiei, toate serviciile de
mai sus sunt furnizate online, servicii medicale
şi servicii conexe activităţii medicale, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servici de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculară cu laser, servicii medicale şi pentru
sănătate referitoare la adn, genetică şi testarea
genetică, consultanţă privind asistenţa medicală
oferită de doctori şi de alt personaj medical
specializat, servicii oferite, de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienţi, terapii medicale, servicii
oferite de clinici medicale, consiliere în materie
de sănătate, consultanţă profesională în materie
de, sănătate, consultanţă în domeniul nutriţiei
şi al dietelor, consultanţă în nutriţie, furnizare
de informaţii despre suplimente dietetice şi
nutritive, furnizare de informaţii în materie de
sănătate, furnizare de servicii online de fişe
medicale, cu excepţia odontologiei, furnizare de
servicii privind programe de sănătate, servicii
consultative în domeniul dieteticii, servicii de
consultanţă în domeniul asistentei medicale,
servicii de consultanţă referitoare la îngrijirea
sănătăţii, servicii de informare cu privire la
asistenţa sanitară, servicii de informare şi
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
îngrijire medicală, studii de evaluare a sănătăţii,
studii de evaluare a riscului privind starea de
sănătate, supervizare de programe de pierdere
în greutate, servicii de formare profesională
în domeniul medical, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de informaţii cu
privire la prevenirea diferitelor boli, toate cele
menţionate mai sus sunt furnizate şi online
prin intermediul internetului sau al oricărei

alte platform electronice interactive oferite
de servicii de laboratoare medicale, servicii
ambulatorii, servicii de analiză comportamentală
în scop medical, analiză cosmetică, analiză
de culori (servicii prestate de esteticieni),
servicii de analiza țesuturilor umane pentru
tratament medical, analiză toxicologică pentru
scopuri medicale, analize de arn sau de adn
pentru diagnosticul și pronosticul cancerului,
servicii de analize de depistare a drogurilor,
alcoolului și adn pentru scopuri medicale, servicii
de analize genetice pe animale în scopuri
dediagnostic sau tratament, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și persoanelor,
servicii de anestezie dentară, servicii de aplicare
de produse cosmetice pe corp, servicii de
aplicarea produselor cosmetice pe față, servicii
de asistență medicală, servicii de asistență
medicală de urgență, servicii de asistență
medicală la domiciliu, servicii de asistență
psihologică, servicii de asistență sanitară în
legătură cu chiropractica, servicii de asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu acupunctura,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
hidroterapia, servicii de asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, servicii de
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, servicii de asistență sanitară în legătură
cu naturopatia, servicii de asistență sanitară
în legătură cu osteopatia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
servicii de asistență sanitară furnizate de
companii de asigurări de sănătate, asistență
stomatologică, case de odihnă, servicii de centre
rezidențiale de asistență medicală, servicii
de chiropractică, servicii de chirurgie, servicii
de chirurgie estetică, servicii de chirurgie
estetică și plastică, servicii de chirurgie plastică,
servicii de chirurgie veterinară, servicii de
consiliere farmaceutică, servicii oferite de clinici,
clinici medicale, consiliere genetică, servicii de
consiliere în domeniul imunologiei, servicii de
consiliere în domeniul înfrumusețării, consiliere
în domeniul nașterii, servicii de consiliere în
domeniul stomatologiei, servicii de consiliere
legată de nutriție, servicii de consiliere medicală,
servicii de consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii de consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, servicii de consiliere
medicală în domeniul slăbitului, servicii de
consiliere medicală în domeniul gravidității,
servicii de consiliere medicală în legătură cu
stresul, servicii de consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, servicii de consiliere privind sănătatea
publică, servicii de consiliere privind terapia
ocupațională, servicii de consiliere privind



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/01/2021

tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii de
consiliere referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, servicii de consilierea
psihologică a personalului, consultanță cu
privire la teste de auz, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță în
domeniul nutriției și al dietelor, consultanță în
materie de frumusețe, consultanță în nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
medicală cu privire la pierderea auzului,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultație în materie de
bioritmuri, consultații în domeniul farmaceutic,
consultații medicale, consultații psihiatrice,
consultații stomatologice, controale medicale,
controale pe baza razelor x în scopuri
medicale, depistarea osteoporozei, depozitare
de celule stem, dezvoltarea programelor
individuale de reabilitare fizică, diagnosticarea
bolilor, donații de sânge, efectuare de studii
asupra somnului pentru diagnosticare medicală
sau tratament, elaborare de profiluri psihologice
în scopuri medicale, emiterea de rapoarte
medicale, examinarea medicală a persoanelor,
consulțatii în domeniul farmaceutic, fixare de
dispozitive protetice, fizioterapie, furizare de
informații pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, furnizare de băi publice
pentru igienă personală, furnizare de centre de
îngrijiri de lungă durată, furnizare de centre
de recuperare fizică, furnizare de echipamente
medicale, furnizare de informații despre servicii
medicale, furnizare de informații despre
suplimente dietetice și nutritive, furnizare de
informații despre servicii de asistență medicală,
furnizare de informații în materie de sănătate
prin telefon, furnizare de informații în materie de
îngrijiri medicale, furnizare de informații online
despre prevenirea bolilor cardiovasculare și a
atacurilor de cord, furnizare de informații prin
internet în domeniul diabetului, furnizare de

informații referitoare la medicină, furnizare de
informații referitoare la produse farmaceutice,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
închiriere de echipament pentru uz medical,
închiriere de echipament medical și de îngrijire
medicală, închiriere de echipamente și aparate
medicale, închiriere de echipamente pentru
spital, închiriere de instrumente chirurgicale,
închiriere de instrumente medicale, închiriere
de roboți chirurgicali, închirierea echipamentelor
medicale, informații medicale, îngrijire medicală,
îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire paliativă,
furnizare de servicii deîngrijire temporară,
management de servicii de asistență medicală,
planificare de tratamente medicale, preparare și
dozare de medicamente, realizare de analize
medicale pentru factorii de risc ai bolilor
cardiovasculare, servicii clinice homeopatice,
servicii de analize de sânge, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de asistență pentru bolnavi
la domiciliu, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților,
servicii de asistență spitalicească la domiciliu,
servicii de bancă de țesuturi umane, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii
de consiliere medicală, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de consiliere privind intrumentele chirurgicale,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de îngrijiri medicale, servicii
de reflexologie, servicii furnizate de spitale
private, servicii medicale de diagnostic (testare
și analiză), servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii medicale de stațiune
de tratament, servicii medicale în domeniul
tratamentului durerilor cronice, servicii medicale
oferite printr-o rețea de furnizori de servicii
medicale pe bază contractuală, servicii medicale
pentru tratarea bolii alzheimer, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea
sângelui uman, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea celulelor
stem, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor umane,
servicii medicale și de sănătate, servicii medicale
și pentru sănătate referitoare la adn, genetică
și testarea genetică, servicii obstetrice, servicii
oferite de asistenții medicali la domiciliu, servicii
oferite de clinici dentare, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienți, servicii
oferite de laboratoare medicale pentru analiza
probelor recoltate de la pacienți, servicii
paramedicale, servicii patologice cu privire la
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tratamentul persoanelor, servicii prestate de
medici, servicii spitalicești, servicii terapeutice
cu celule stem, serviciile farmaciștilor pentru
prepararea rețetelor, testare psihometrică în
scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, tratarea
dislocațiilor articulațiilor, entorselor, fracturilor
sau a altor leziuni similare (judo-seifuku),
servicii de medicină alternativă, servicii de
aromaterapie, servicii de inseminare artificială,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii
de bănci de sânge, servicii de sanatoriu
pentru convalescenţi, servicii stomatologice,
servicii de fertilizare in vitro, îngrijirea sănătăţii,
servicii de ingrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de îngrijire de tip hospice, servicii
de spitaliceşti, servicii de bănci de ţesuturi
umane, terapie asistată cu animale, laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii de masaj, servicii medicale clinice,
închirierea de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilităţi,
servicii de moaşe, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de ortodonţie, fizioterapie/terapie fizică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienţilor consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, închirierea instalaţiilor sanitare,
terapie logopedică, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, servicii de electroterapie ca
metodă de fizioterapie, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, servicii de terapie cu
ventuze, reflexologie, servicii de drenaj limfatic,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii ale clinicilor medicale, servicii
de examinări medicale, servicii medicale, și
anume, fertilizare în vitro, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea sângelui din cordonul ombilical,
servicii medicale și pentru sănătate referitoare la
adn, genetică și testarea genetică.
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(210) M 2020 08166
(151) 21/02/2017
(732)

ISAC GmbH,
NYMPHENBURGERSTR. 70,
MÜNCHEN, D-80335, GERMANIA

(540)

freelance

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 24.17.17; 26.04.01; 26.04.05;
26.04.18; 27.05.21

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

clase:
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
elaborare și plasare de anunțuri pentru alte
persoane pe internet, furnizare și închiriere
de spațiu publicitar pe internet, prezentare
de bunuri si servicii, inițierea și intermedierea
de contacte comerciale și economice, și prin
internet, publicitate pentru terți pe internet,
servicii de informații referitoare la recrutare,
colectare și compilare de informații cu caracter
comercial, în mijloace de comunicații electronice,
în special prin platforme de internet, buletine
informative prin e-mail sau mesaje prin telefonia
mobilă, colectare si aranjare de indexuri cu
produse, adrese si domenii si informații conținute
in acestea, intermediere de afaceri comerciale
pentru alte persoane, pentru intermedierea
de contracte pentru alte persoane, în special
pentru achiziționarea și vânzarea de produse
pentru alte persoane, pentru intermedierea de
contracte cu privire la prestarea de servicii
pentru alte persoane prin intermediul piețelor
electronice pe internet, distribuire de informații în
domeniul: dezvoltare profesională și informații în
domeniile: ocuparea forței de muncă, recrutare
de personal, resurse de forță de muncă și
anunțuri pentru locuri de muncă prin internet,
furnizare de informații (informații) cu privire la și
în legătură cu produse și servicii, colectare de
date pentru furnizarea și actualizarea unei baze
de date pentru afaceri și recrutare, prezentare de
bunuri și servicii în scopuri de vânzare (pentru
terți), prezentarea de persoane individuale si

de întreprinderi pe internet si prin alte medii,
prelucrare de date informatice, gestionare de
fișiere informatice, stabilirea prețului mărfurilor
si serviciilor, servicii de comparare de prețuri,
furnizare de indexuri cu produse, adrese și
branșe și de informații conținute de acestea,
publicare de informații cu conținut redacțional,
și anume de informații comerciale, în mijloace
electronice de comunicații, în special prin
platforme de internet, buletine informative
prin e-mail sau mesaje prin telefonia mobilă,
intermediere de contracte pentru tehnologia
informației în domeniile: rețele de afaceri,
precum și pentru stabilirea și intermedierea de
contacte de afaceri, actualizare și întreținere de
date din baze de date informatice.
38. Servicii de mesagerie on-line, intermediere
de mesaje prin rețele de calculator, in special
prin internet, transmisie de informații cu conținut
redacțional, precum și comerciale, de exemplu
de reclame, cereri de oferte în mijloace de
comunicații electronice, în special prin platforme
de internet, buletine informative prin e-mail
sau mesaje prin telefonia mobilă, furnizarea
de portaluri pentru accesarea internetului,
transmitere de indexuri cu produse, adrese
si domenii si informații conținute in acestea
prin internet, servicii de telecomunicații furnizate
pe internet prin platforme și portaluri pentru
schimbul de informații de contact de orice fel,
servicii de telecomunicații bazate pe internet,
furnizare de dispozitive de telecomunicații pentru
elaborarea și actualizarea de pagini web
personale cu conținuturi furnizate de utilizatori,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de internet, furnizare de acces la
portaluri, platforme, piețe electronice, forumuri,
pe internet, furnizarea accesului la informații pe
internet, furnizarea accesului la baze de date,
furnizare de acces on-line la baze de date,
directoare de produse, adrese și profesionale,
servicii de poștă electronică, mesagerie web,
furnizare de acces comun la informații de afaceri
și informații profesionale printr-o pagină de
internet.

───────
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Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2021 00140/11.01.2021, publicată 
în 18.01.2021 clasificarea corectă a produselor și serviciilor este: 
 
Clasa 16: Cărți; colecție de cărți; reviste (tipărituri); almanah, materiale de instruire sau învățământ; 
pliante (tipărituri); broșuri. 

 
Clasa 35: Servicii oferite de un magazin online privind vânzarea cărților în format audiobook, ebook 
și în format electric; servicii de editare; servicii de redactare; servicii de vânzare; publicitate; 
conducerea și administrarea afacerilor. 
 

Clasa 38: Transmitere de audiobook-uri pentru audiție; servicii de comunicare între părți. 
 
Clasa 41: Educație; instruire; servicii de divertisment; servicii de amuzament; recreerea persoanelor; 
activități sportive și culturale; traducere. 
 

Clasa 42: Creare și menținere de site-uri web; dezvoltare de site-uri web.                         


