
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
21/01/2021

PUBLICATE ÎN DATA DE 28/01/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/01/2021

2

Cereri Mărci publicate în 28/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00406 21/01/2021 LUXURA ELITE CLUB LUXURA FOR THE WOMAN

WHO DESERVES IT

2 M 2021 00407 21/01/2021 THK THEO KITE SRL THK

3 M 2021 00408 21/01/2021 SC FOX COM SERV SRL e-free FOX

4 M 2021 00409 21/01/2021 IOAN-CONSTANTIN BIZO D.I.Bizo CASA JAMONULUI

5 M 2021 00410 21/01/2021 TIERGARTEN SV AG SRL DUNĂRICA

6 M 2021 00411 21/01/2021 TIERGARTEN SV AG SRL MALTOSAN

7 M 2021 00412 21/01/2021 TIERGARTEN SV AG SRL MALTOSAN NECTAR

8 M 2021 00413 21/01/2021 PLACINTARIA MAMALINA SRL MAMALINA Plăcinte ca acasă

9 M 2021 00414 21/01/2021 TERAPIA S.A. FluGuard

10 M 2021 00415 21/01/2021 RCS & RDS S.A OMUL POTRIVIT

11 M 2021 00416 21/01/2021 ASOCIATA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

România Crește cu Tine

12 M 2021 00417 21/01/2021 FIA INTEGRA SRL PrimaDev

13 M 2021 00418 21/01/2021 PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

LONCOLOR ULTRA

14 M 2021 00419 21/01/2021 MEDICAL OPTIK SRL eye TEMPLE

15 M 2021 00420 21/01/2021 WEB ADVISER BOUTIQUE SRL SPIRITUAL BOX

16 M 2021 00421 21/01/2021 MARIA CORNEA Mystery Lives

17 M 2021 00422 21/01/2021 MARIA CORNEA ELLA SCRISOAREA I

18 M 2021 00423 21/01/2021 SC BAMBUS SRL BAM BAM

19 M 2021 00424 21/01/2021 IMPLANT EXPERT SA ACADEMIA SPATIALA DR.
LEAHU

20 M 2021 00425 21/01/2021 KOLY MEDICAL SRL Koly Medical

21 M 2021 00426 21/01/2021 SC ADORRI MANUFACTURING
SRL

brilio

22 M 2021 00427 21/01/2021 IMPLANT EXPERT DENTAL
LAB SRL

DentaLab

23 M 2021 00428 21/01/2021 OLTINA IMPEX PROD COM
SRL

ISPITA CASEI

24 M 2021 00429 21/01/2021 ARON ŞEANDRU PASTRAMA DE OAIE LA ARON
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 00430 21/01/2021 ARON ŞEANDRU SLOI DE OAIE LA ARON

26 M 2021 00431 21/01/2021 CRISTINA KISELEFF cristina kiseleff

27 M 2021 00434 21/01/2021 IOAN FLEȘER Domeniile Blajului

28 M 2021 00435 21/01/2021 PREFERA FOODS SA PlantZalmon

29 M 2021 00436 21/01/2021 ROBRITAN FISH SRL ROBRITAN FISH

30 M 2021 00437 21/01/2021 CORPORATE OFFICE
SOLUTION SRL

TX TRUEFLEX

31 M 2021 00438 21/01/2021 ROBERT-NICOLAE PANDELE KOZZO BUSINESS PROTECT K

32 M 2021 00439 21/01/2021 DAN RAZVAN TUCA E CE TREBE

33 M 2021 00440 21/01/2021 ADAMA AGRICULTURAL
SOLUTIONS SRL

AgroPedia

34 M 2021 00441 21/01/2021 PLANET SAFE SRL now safe

35 M 2021 00442 21/01/2021 FUNDATIA PRAIS LUMEA TA?CURATĂ!
www.lumeatacurata.ro

36 M 2021 00443 21/01/2021 S.C. DMB GOLF
MANAGEMENT S.R.L.

IZVOR DE GOLF

37 M 2021 00444 21/01/2021 TERRA LIFE SRL utriento

38 M 2021 00445 21/01/2021 SILVER BOOK SECURITY
S.R.L.

SILVER BOOK SECURITY

39 M 2021 00446 21/01/2021 NICOLETA NEGURĂ Nicoleta Negură N.N

40 M 2021 00447 21/01/2021 ZSOLT SAJGÓ GarageTrainer

41 M 2021 00448 21/01/2021 S.C. GRUP EDITORIAL LITERA
S.R.L.

O carte pe zi!

42 M 2021 00449 21/01/2021 ALEXANDRA-OANA CUCU
LILIANA-VASILICA CUCU

ia tricotată ŢINE DE CALD,
ROMÂNEŞTE.

43 M 2021 00451 21/01/2021 SET SAIL ADVERTISING SRL Keep on sailing!

44 M 2021 00453 21/01/2021 MARC KHALIL FERMA MARIA

45 M 2021 00454 21/01/2021 METO INTERNATIONAL
IMPORT EXPORT SRL

RikBo

46 M 2021 00455 21/01/2021 CĂTĂLINA GANEA - ENCEANU ZANZIPUB

47 M 2021 00456 21/01/2021 SOGARDI CONSULTING SRL ESENZIO home my sanctuary

48 M 2021 00457 21/01/2021 ASSA CONSTRUCT
CONSULTING SRL

PUBLICINVEST

49 M 2021 00458 21/01/2021 INSULA LENJERIEI SRL CASA MINUNATA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/01/2021

4

Nr.
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Titular Denumire
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(0) (210) (151) (732) (540)
50 M 2021 00459 21/01/2021 SC SUSHI CIRCLE ON SRL HĀTO THE JAPANESE

EXPERIENCE

51 M 2021 00460 21/01/2021 BUILD HIGH SRL



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/01/2021

(210) M 2021 00406
(151) 21/01/2021
(732) LUXURA ELITE CLUB, SAT

DUMBRĂVIŢA, COMUNA
DUMBRĂVIŢA, STR. BARCELONA,
NR. 3, BLOC B2, ETAJ P,
APARTAMENT SAD 5, JUDEȚ
TIMIȘ, DUMBRĂVIȚA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

LUXURA FOR THE WOMAN
WHO DESERVES IT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 17.02.04

(591) Culori revendicate:negru, bej
(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.

───────

(210) M 2021 00407
(151) 21/01/2021
(732) THK THEO KITE SRL, STRADA

M4 NR. 2, JUDEȚUL CONSTANȚA,
NĂVODARI, 905700, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

THK

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

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

35. Servicii de agenție de import cu măști de
protecție respiratorie, servicii de agenție de
import cu produse electronice si electrice, servicii
de agenție de import cu jucării, servicii de
agenție de import cu echipament sportiv, servicii
de comerț online, servicii de comert en detail,
servicii de comerț en gros.

───────
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(210) M 2021 00408
(151) 21/01/2021
(732) SC FOX COM SERV SRL, ŞOS.

VITAN BÂRZEŞTI NR. 5, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 042121, ROMANIA

(540)

e-free FOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, roșu, verde,
verde deschis

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

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

───────

(210) M 2021 00409
(151) 21/01/2021
(732) IOAN-CONSTANTIN BIZO,

STRADA PRINCIPALA NR.71,
JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD,
HALMASAU, 427276, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

D.I.Bizo CASA JAMONULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.24; 08.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, roz închis,
mov, negru, gri, alb

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2021 00410
(151) 21/01/2021
(732) TIERGARTEN SV AG SRL,

STR. ANDREI MUREŞANU NR.
18A, PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011844, ROMANIA

(540)
DUNĂRICA

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

32. Bere, bere artizanală, bere blondă, bere
brună, bere bock, bere de ghimbir, bere de
malt, bere de grâu, bere cu aromă de cafea,
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bere din extract de rădăcini, bere îmbogățită
cu minerale, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere aromatizată,
bere cu conținut caloric scăzut, must de bere,
bere și produse de bere, băuturi pe bază de
bere, vin de orz (bere), bere fără alcool, bere
amestecată cu băuturi nealcoolice (shandy),
băuturi nealcoolice cu aromă de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, must de malț, băuturi nealcoolice
din malț, must de struguri, nefermentat, cvas
nonalcoolic, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, înlocuitor de bere, apă gazoasă, apă
de masă, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă minerală (băuturi), aplă plată, apă tonică,
apă cu arome de fructe, sifon, băuturi
izotonice, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenții de lapte, băuturi
energizante, preparate nonalcoolice pentru
fabricarea lichiorurilor, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de
fructe/suc de fructe, sucuri din concentrat de
fructe, sucuri de legume, nectaruri de fructe,
nealcoolice, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe și legume, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, șerbeturi (băuturi)/
sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, cidru
fără alcool. preparate nonalcoolice pentru
fabricarea băuturilor, esențe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția uleiurilor
esențiale, extracte de fructe nealcoolice, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescent.
33. Băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin,
cocteiluri preparate pe vin de fructe, vin alb, vin
roșu, vinuri roze, vin slab alcoolizat, vin spumant,
vin spumant de struguri, vin spumant de fructe,
vinuri spumante, vinuri albe spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri neacidulate, vinuri spumante naturale.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, prin
magazine, prin cataloage de vânzare, prin
corespondentă, prin mijloace electronice în
mediul online, prin intermediului siteurilor web
și prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata, în mediul online
și offline, de băuturi alcolice și nealcoolice:
bere, bere artizanală, bere blondă, bere brună,
bere bock, bere de ghimbir, bere de malț,
bere de grâu, bere cu aromă de cafea, bere
din extract de rădăcini, bere îmbogățită cu
minerale, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere aromatizată,
bere cu conținut caloric scăzut, must de
bere, bere și produse de bere, băuturi pe
bază de bere, vin de orz (bere), bere fără
alcool, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, cocktail-uri pe bază de bere, cocktail-uri
nealcoolice pe bază de bere, must de malț,
băuturi nealcoolice din malț, must de struguri,
nefermentat, cvas, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, înlocuitor de bere. apă gazoasă,
apă de masă, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă minerală (băuturi), aplă plată, apă tonică,
apă cu arome de fructe, sifon, băuturi
izotonice, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de
soia, altele decât substituenții de lapte,
băuturi energizante, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor. băuturi din aloe vera, nealcoolice,
cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de fructe/suc de
fructe, sucuri din concentract de fructe, sucuri
de legume, nectaruri de fructe, nealcoolice,
băuturi constând dintr-un amestec de fructe
și legume, limonade, băuturi non-alcoolice
din fructe uscate, șerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, siropuri pentru băuturi,
siropuri pentru limonadă, cidru fără alcool.
preparate pentru fabricarea băuturilor, esențe
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte de fructe nealcoolice, pastile pentru
băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile
efervescent, băutură alcoolică pe bază de vin
și fructe, băuturi aperitive pe bază de vin,
băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi pe
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bază de vin, cocteiluri preparate pe bază
de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
punci de vin, vin, vin de struguri, vin de
fructe, vin alb, vin roșu, vinuri roze, vin
slab alcoolizat, vin spumant, vin spumant de
struguri, vin spumant de fructe, vinuri spumante,
vinuri albe spumante, vinuri roșii spumante,
vinuri cu alcool, vinuri de desert, vinuri de
masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri
neacidulate, vinuri spumante natural, servicii
de publicitate pentru promovarea produselor
de băuturi alcolice și nealcoolice, prezentarea
produselor, în medii de comunicare, pentru
servicii de comerț, prin intermediul magazinelor,
magazinelor online, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioară,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor,
organizarea de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare a
vânzării produselor, marketing promotional,
studii de marketing în domeniul produselor de
băuturi alcolice și nealcoolice, managementul
și administrarea afacerilor, servicii de agenții
de import și export, servicii de intermediere
comercială, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2021 00411
(151) 21/01/2021
(732) TIERGARTEN SV AG SRL,

STR. ANDREI MUREŞANU NR.
18A, PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011844, ROMANIA

(540)
MALTOSAN

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

32. Bere, bere artizanală, bere blondă, bere
brună, bere bock, bere de ghimbir, bere de
malt, bere de grâu, bere cu aromă de cafea,
bere din extract de rădăcini, bere îmbogățită
cu minerale, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere aromatizată,
bere cu conținut caloric scăzut, must de bere,
bere și produse de bere, băuturi pe bază de
bere, vin de orz (bere), bere fără alcool, bere
amestecată cu băuturi nealcoolice (shandy),
băuturi nealcoolice cu aromă de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, must de malț, băuturi nealcoolice
din malț, must de struguri, nefermentat, cvas

nonalcoolic, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, înlocuitor de bere, apă gazoasă, apă
de masă, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă minerală (băuturi), aplă plată, apă tonică,
apă cu arome de fructe, sifon, băuturi
izotonice, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenții de lapte, băuturi
energizante, preparate nonalcoolice pentru
fabricarea lichiorurilor, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de
fructe/suc de fructe, sucuri din concentrat de
fructe, sucuri de legume, nectaruri de fructe,
nealcoolice, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe și legume, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, șerbeturi (băuturi)/
sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, cidru
fără alcool. preparate nonalcoolice pentru
fabricarea băuturilor, esențe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția uleiurilor
esențiale, extracte de fructe nealcoolice, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescent.
33. Băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin,
cocteiluri preparate pe vin de fructe, vin alb, vin
roșu, vinuri roze, vin slab alcoolizat, vin spumant,
vin spumant de struguri, vin spumant de fructe,
vinuri spumante, vinuri albe spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri neacidulate, vinuri spumante naturale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, prin
magazine, prin cataloage de vânzare, prin
corespondentă, prin mijloace electronice în
mediul online, prin intermediului siteurilor web
și prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata, în mediul online
și offline, de băuturi alcolice și nealcoolice:
bere, bere artizanală, bere blondă, bere brună,
bere bock, bere de ghimbir, bere de malț,
bere de grâu, bere cu aromă de cafea, bere
din extract de rădăcini, bere îmbogățită cu
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minerale, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere aromatizată,
bere cu conținut caloric scăzut, must de
bere, bere și produse de bere, băuturi pe
bază de bere, vin de orz (bere), bere fără
alcool, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, cocktail-uri pe bază de bere, cocktail-uri
nealcoolice pe bază de bere, must de malț,
băuturi nealcoolice din malț, must de struguri,
nefermentat, cvas, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, înlocuitor de bere. apă gazoasă,
apă de masă, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă minerală (băuturi), aplă plată, apă tonică,
apă cu arome de fructe, sifon, băuturi
izotonice, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de
soia, altele decât substituenții de lapte,
băuturi energizante, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor. băuturi din aloe vera, nealcoolice,
cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de fructe/suc de
fructe, sucuri din concentract de fructe, sucuri
de legume, nectaruri de fructe, nealcoolice,
băuturi constând dintr-un amestec de fructe
și legume, limonade, băuturi non-alcoolice
din fructe uscate, șerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, siropuri pentru băuturi,
siropuri pentru limonadă, cidru fără alcool.
preparate pentru fabricarea băuturilor, esențe
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte de fructe nealcoolice, pastile pentru
băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile
efervescent. Băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, băuturi aperitive pe bază de
vin, băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi
pe bază de vin, cocteiluri preparate pe bază
de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
punci de vin, vin, vin de struguri, vin de
fructe, vin alb, vin roșu, vinuri roze, vin
slab alcoolizat, vin spumant, vin spumant de
struguri, vin spumant de fructe, vinuri spumante,
vinuri albe spumante, vinuri roșii spumante,
vinuri cu alcool, vinuri de desert, vinuri de
masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri
neacidulate, vinuri spumante natural, servicii
de publicitate pentru promovarea produselor

de băuturi alcolice și nealcoolice, prezentarea
produselor, în medii de comunicare, pentru
servicii de comerț, prin intermediul magazinelor,
magazinelor online, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioară,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor,
organizarea de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare a
vânzării produselor, marketing promotional,
studii de marketing în domeniul produselor de
băuturi alcolice și nealcoolice, managementul
și administrarea afacerilor, servicii de agenții
de import și export, servicii de intermediere
comercială, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2021 00412
(151) 21/01/2021
(732) TIERGARTEN SV AG SRL,

STR. ANDREI MUREŞANU NR.
18A, PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011844, ROMANIA

(540)
MALTOSAN NECTAR

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

32. Bere, bere artizanală, bere blondă, bere
brună, bere bock, bere de ghimbir, bere de
malt, bere de grâu, bere cu aromă de cafea,
bere din extract de rădăcini, bere îmbogățită
cu minerale, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere aromatizată,
bere cu conținut caloric scăzut, must de bere,
bere și produse de bere, băuturi pe bază de
bere, vin de orz (bere), bere fără alcool, bere
amestecată cu băuturi nealcoolice (shandy),
băuturi nealcoolice cu aromă de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, must de malț, băuturi nealcoolice
din malț, must de struguri, nefermentat, cvas
nonalcoolic, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, înlocuitor de bere, apă gazoasă, apă
de masă, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă minerală (băuturi), aplă plată, apă tonică,
apă cu arome de fructe, sifon, băuturi
izotonice, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
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vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenții de lapte, băuturi
energizante, preparate nonalcoolice pentru
fabricarea lichiorurilor, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de
fructe/suc de fructe, sucuri din concentrat de
fructe, sucuri de legume, nectaruri de fructe,
nealcoolice, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe și legume, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, șerbeturi (băuturi)/
sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, cidru
fără alcool. preparate nonalcoolice pentru
fabricarea băuturilor, esențe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția uleiurilor
esențiale, extracte de fructe nealcoolice, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescent.
33.  Băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin,
cocteiluri preparate pe vin de fructe, vin alb, vin
roșu, vinuri roze, vin slab alcoolizat, vin spumant,
vin spumant de struguri, vin spumant de fructe,
vinuri spumante, vinuri albe spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri neacidulate, vinuri spumante naturale.
35. 35 Servicii de vânzare cu amănuntul, prin
magazine, prin cataloage de vânzare, prin
corespondentă, prin mijloace electronice în
mediul online, prin intermediului siteurilor web
și prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata, în mediul online
și offline, de băuturi alcolice și nealcoolice:
bere, bere artizanală, bere blondă, bere brună,
bere bock, bere de ghimbir, bere de malț,
bere de grâu, bere cu aromă de cafea, bere
din extract de rădăcini, bere îmbogățită cu
minerale, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere aromatizată,
bere cu conținut caloric scăzut, must de
bere, bere și produse de bere, băuturi pe
bază de bere, vin de orz (bere), bere fără
alcool, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, cocktail-uri pe bază de bere, cocktail-uri
nealcoolice pe bază de bere, must de malț,
băuturi nealcoolice din malț, must de struguri,
nefermentat, cvas, extracte de hamei pentru

fabricarea berii, înlocuitor de bere. apă gazoasă,
apă de masă, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă minerală (băuturi), aplă plată, apă tonică,
apă cu arome de fructe, sifon, băuturi
izotonice, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de
soia, altele decât substituenții de lapte,
băuturi energizante, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor. băuturi din aloe vera, nealcoolice,
cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de fructe/suc de
fructe, sucuri din concentract de fructe, sucuri
de legume, nectaruri de fructe, nealcoolice,
băuturi constând dintr-un amestec de fructe
și legume, limonade, băuturi non-alcoolice
din fructe uscate, șerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, siropuri pentru băuturi,
siropuri pentru limonadă, cidru fără alcool.
preparate pentru fabricarea băuturilor, esențe
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte de fructe nealcoolice, pastile pentru
băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile
efervescent. Băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, băuturi aperitive pe bază de
vin, băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi
pe bază de vin, cocteiluri preparate pe bază
de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
punci de vin, vin, vin de struguri, vin de
fructe, vin alb, vin roșu, vinuri roze, vin
slab alcoolizat, vin spumant, vin spumant de
struguri, vin spumant de fructe, vinuri spumante,
vinuri albe spumante, vinuri roșii spumante,
vinuri cu alcool, vinuri de desert, vinuri de
masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri
neacidulate, vinuri spumante natural, servicii
de publicitate pentru promovarea produselor
de băuturi alcolice și nealcoolice, prezentarea
produselor, în medii de comunicare, pentru
servicii de comerț, prin intermediul magazinelor,
magazinelor online, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioară,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor,
organizarea de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare a
vânzării produselor, marketing promotional,
studii de marketing în domeniul produselor de
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băuturi alcolice și nealcoolice, managementul
și administrarea afacerilor, servicii de agenții
de import și export, servicii de intermediere
comercială, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2021 00413
(151) 21/01/2021
(732) PLACINTARIA MAMALINA SRL,

ȘOSEAUA ELECTRONICII NR. 19,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 023252,
ROMANIA

(540)

MAMALINA Plăcinte ca acasă

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 26.01.05; 29.01.11

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

clase:
30. Pateuri (patiserie), plăcinte, plăcinte
proaspete, plăcinte cu legume, plăcinte cu
dovleac, placinte cu măr, plăcinte fără carne,
plăcinte dulci sau sărate, umpluturi pe bază
de cremă pentru prăjituri și plăcinte, cozonaci,
lapte de pasăre, pâine, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de brutărie,
produse de cofetărie, ciocolată și deserturi,
torturi.
35. Regruparea in avantajul tertilor a produselor
din clasa 30 (exceptând transportul lor) pentru a
permite consumatorilor să cumpere cu usurință,
aceste servicii pot fi realizate prin intermediul
platformelor on line,web siteuri și magazine
fizice, servicii de markering în vederea
promovarii produselor proprii, publicitate, servicii
de publicitate în vederea promovarii bunurilor

proprii, servicii de comenzi on line in vederea
livrării de bunuri.
39. Servicii de transport, servicii de ambalare
și depozitare a bunurilor, logistică de transport,
livrarea bunurilor.

───────

(210) M 2021 00414
(151) 21/01/2021
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
FluGuard

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, preparate farmaceutice, medicale
şi veterinare, preparate sanitare pentru
scopuri medicale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale
sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale şi veterinare,
pastile şi tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, dulciuri şi bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanţe şi creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, native, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale şi veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri şi extracte din plante pentru
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scopuri medicinale şi farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi şi rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale şi săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureţi contraceptivi,
bureţi cicatrizanţi, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman şi veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şampoane medicinale de uz uman şi
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
şi cu conţinut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice şi veterinare, loţiuni
medicamentoase şi antibacteriene de uz
uman şi veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenţi pentru scopuri medicale,
dezinfectanţi igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic şi veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii şi pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loţiuni după bărbierit cu conţinut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene şi bacteriologice pentru uz uman
şi veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
şi suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale şi veterinare, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiraţie, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosinţă, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole

ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari,
aparate, dispozitive şi articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, istrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naştere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului lor), prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice (spre exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
pentru medicamente, preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, ţinerea evidenţei ontabile/contabilitate,
facturare, licitare, administrarea programelor de
fidelizare a consumatorilor, oferirea de informaţii
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, distribuirea de
eşantioane, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2021 00415
(151) 21/01/2021
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
OMUL POTRIVIT
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 00416
(151) 21/01/2021
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. GHE. DEM. TEODORESCU
NR. 16 BIS, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

România Crește cu Tine

(531) Clasificare Viena:
01.17.25; 02.05.23; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru

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

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

───────

(210) M 2021 00417
(151) 21/01/2021
(732) FIA INTEGRA SRL, BD. IULIU

MANIU NR.51, BL.22B, SC.B, ET.1,
AP.52, CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061077, ROMANIA

(540)
PrimaDev

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

42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2021 00418
(151) 21/01/2021
(732) PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES SRL, DRUMUL
GILĂULUI 44-50, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
LONCOLOR ULTRA

(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 00419
(151) 21/01/2021
(732) MEDICAL OPTIK SRL, STR.

VORONET NR. 12, BL. D7, SC.
3, ETAJ 4, AP. 40, CAMERA
2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

eye TEMPLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
9. Ochelari (optică), lentile corectoare (optică),
refractometre de oftalmologie, ochelari corectori,
ochelari de vedere, suporturi pentru ochelari,
apărători pentru ochelari, sticlă de ochelari,
lentile pentru ochelari, ochelari de protecție,
săculeți pentru ochelari, tocuri de ochelari,
rame de ochelari, brațe pentru ochelari, piese
pentru ochelari, ochelari de mărire, ochelari de
soare, ochelari fără brațe, lentile pentru ochelari,
ochelari cu prescripție medicală, ochelari cu
lentile polarizate, ochelari, ochelari de soare și
lentile de contact, ochelari cu înveliș antireflex,
ochelari de vedere pentru copii, lentile pentru
ochelari de soare, lentile pentru ochelari de
vedere, lănțișoare pentru ochelari fără brațe,
ochelari de soare pe bază de prescripție, ochelari
de vedere eliberați pe bază de rețetă, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, instrumente optice care conțin oculare,
ochelari de vedere (articole optice), tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, șnururi pentru
ochelari de soare, șnururi pentru ochelari fără
brațe.

35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, regruparea în avantajul terților de
șervețele pentru șters ochelarii impregnate cu
detergent, soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari, preparate farmaceutice pentru utilizare
în oftalmologie, soluții pentru hidratarea lentilelor
de contact, soluții pentru sterilizarea lentilelor
de contact, soluții pentru dezinfectarea lentilelor
de contact, soluții pentru curățarea lentilelor
de contact, ochelari (optică), lentile corectoare
(optică), refractometre de oftalmologie, ochelari
corectori, ochelari de vedere, suporturi pentru
ochelari, apărători pentru ochelari, sticlă de
ochelari, lentile pentru ochelari, ochelari de
protecție, săculeți pentru ochelari, tocuri de
ochelari, rame de ochelari, brațe pentru ochelari,
piese pentru ochelari, ochelari de mărire,
ochelari de soare, ochelari fără brațe, lentile
pentru ochelari, ochelari cu prescripție medicală,
ochelari cu lentile polarizate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, ochelari cu înveliș
antireflex, ochelari de vedere pentru copii, lentile
pentru ochelari de soare, lentile pentru ochelari
de vedere, lănțișoare pentru ochelari fără brațe,
ochelari de soare pe bază de prescripție, ochelari
de vedere eliberați pe bază de rețetă, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, instrumente optice care conțin oculare,
ochelari de vedere (articole optice), tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, șnururi pentru
ochelari de soare, șnururi pentru ochelari fără
brațe, instrumente pentru examinare folosite
în optica medicală, instrumente cu fibra
optica de uz medical, instrumente terapeutice
pentru oftalmologie, instrumente oftalmologice,
aparate pentru analize oftalmologice, articole de
protecție pentru cornee, pânze pentru ștergerea
ochelarilor de vedere (exceptând transportul
lor), pentru a permite clientilor să le vada
și să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul și/sau cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata și servicii de vânzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
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de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.
44. Imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii de oftalmologie, servicii
medicale, servicii de chirurgie oculară cu laser,
efectuarea de teste de vedere, consultații
medicale.

───────

(210) M 2021 00420
(151) 21/01/2021
(732) WEB ADVISER BOUTIQUE SRL,

STR. CARPATI NR. 18, AP. 2,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 012323,
ROMANIA

(540)
SPIRITUAL BOX

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

5. Cristale de uz terapeutic.
───────

(210) M 2021 00421
(151) 21/01/2021
(732) MARIA CORNEA, 2 8454 PLACE

BELLEFONTAINE, MONTREAL,
CANADA

(540)
Mystery Lives

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

16. Cărți.
───────

(210) M 2021 00422
(151) 21/01/2021
(732) MARIA CORNEA, PLACE

BELLEFONTAINE, MONTREAL, 2
8454, CANADA

(540)
ELLA SCRISOAREA I

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

16. Cărți.
───────

(210) M 2021 00423
(151) 21/01/2021
(732) SC BAMBUS SRL, STRADA

CARAIMAN NR 14, JUDETUL
VASLUI, BARLAD, VASLUI,
ROMANIA

(540)
BAM BAM

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

4. Combustibili și materiale pentru iluminat,
compoziții pentru controlul prafului, lubrifianți
și unsori industriale, ceară și lichide, produse
pentru absorbția, umezirea și compactarea
prafului, cărbune, cărbune (combustibil), naftă
(din cărbune), gaz de cărbune, cărbune
pentru narghilea, brichete de cărbune, brichete
combustibile (brichete de cărbune), brichete
cu cărbune (tadon), brichete de cărbune cu
adaos de cuarț pentru uz gospodăresc, cărbune
sub formă de bulgări, cărbune utilizat drept
combustibil, combustibili pe bază de cărbune,
lichid de aprindere pentru brichete cu cărbune,
brichete de cărbune de lemn, brichete de
cărbune pentru uz gospodăresc, brichete pentru
uz gospodăresc din amestec de cărbune, cocs
și adaos de cuarț, cărbune cu conținut scăzut
de sulf, cărbune cu conținut scăzut de cenușă,
cărbune de lemn (combustibil), cărbune de lemn
pentru grătare, praf de cărbune (combustibil),
produse pe bază de cărbune utilizate drept
combustibil, cărbuni vegetali, brichete, brichete
cu lignit, brichete din bitum, brichete pentru
grătar, combustibili pentru brichete, brichete de
cocs cu adaos de cuarț, pentru uz gospodăresc,
brichete de turbă (combustibili), combustibil în
formă de brichete, combustibil pentru brichete
piroforice, combustibil pentru brichete pe bază
de butan, combustibili în formă de brichete,
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combustibili sub formă de brichete, lemn sub
formă de brichete, lichide pentru brichete
(folosite la aprinderea țigărilor), lemn, așchii
de lemn folosite pe post de combustibil,
așchii de lemn pentru afumat alimente, așchii
de lemn pentru aprindere în scopul afumării
și aromatizării alimentelor, combustibil pentru
grătar făcut din așchii de lemn, lemn destinat
utilizării drept combustibil, pelete de lemn pentru
încălzire (combustibil), produse combustibile din
așchii de lemn presate, produse pentru aprins
focul (lemne de aprindere), aprinzătoare lichide
pentru grătar, aprinzătoare pentru grătare,
combustibil pentru aprinderea focului pentru
grătar, combustibil pentru grătare, combustibili
pentru grătare.

───────

(210) M 2021 00424
(151) 21/01/2021
(732) IMPLANT EXPERT SA, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR 41,
BUCURESTI, 014141, ROMANIA

(540)

ACADEMIA SPATIALA
DR. LEAHU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, albastru
(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 2021 00425
(151) 21/01/2021
(732) KOLY MEDICAL SRL, STR.

STEFAN VELICU NR. 43, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Koly Medical

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.01

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

clase:
44. Controale medicale, clinici medicale,
servicii medicale, informaţii medicale, consultaţii
medicale, închirierea echipamentelor medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
efectuarea examenelor medicale, servicii
medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), furnizare de servicii medicale,
furnizare de echipamente medicale, închiriere
de instrumente medicale, servicii de analize
medicale, planificare de tratamente medicale,
servicii ale clinicilor medicale, compilarea de
rapoarte medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de examinări medicale, servicii medicale
de staţiuni balneare, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale, servicii medicale în
domeniul diabetului, servicii oferite de clinici
medicale, testare genetică în scopuri medicale,
testare psihometrică în scopuri medicale,
servicii medicale în domeniul nefrologiei, analiză
toxicologică pentru scopuri medicale, servicii
medicale şi de sănătate, servicii medicale
în domeniul oncologiei, analiza alcoolemiei în
scopuri medicale, închiriere de echipamente
şi aparate medicale, analiza serului uman
pentru tratamente medicale, servicii medicale de
staţiune de tratament, screening de ADN pentru
scopuri medicale, teste psihologice efectuate
în scopuri medicale, servicii de recuperare a
informaţiilor medicale, furnizare de informaţii
despre servicii medicale, servicii medicale de
evaluare a sănătăţii, sfaturi medicale pentru
persoanele cu dizabilităţi, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, servicii medicale pentru
tratarea bolii Alzheimer, servicii de furnizare
de informaţii medicale, servicii medicale, şi
anume, fertilizare în vitro, servicii de consultanţă
legate de servicii medicale, întocmire de rapoarte
referitoare la aspecte medicale, elaborare de
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profiluri psihologice în scopuri medicale, servicii
de consultanţă în domeniul asistenţei medicale,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, servicii de analize medicale
pentru diagnosticul cancerului, servicii medicale
pentru tratamentul cancerului de piele,
servicii medicale de diagnostic (testare şi
analiză), servicii consultative privind aparate
şi instrumente medicale, servicii de clinici
medicale şi de sănătate, servicii de informaţii
medicale furnizate pe internet, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul şi tratamentul
persoanelor, servicii de analize medicale pentru
boli cardiovasculare, consiliere privind tratarea
psihologică a afecţiunilor medicale, servicii
de tratamente medicale oferite de un centru
spa, furnizare de informaţii în materie de
îngrijiri medicale, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoţionale asociate afecţiunilor
medicale, controale pe baza razelor X în
scopuri medicale, servicii medicale de şedere
de sănătate la fermă, consultanţă şi servicii
de informaţii despre produse medicale, servicii
de consiliere în materie de instrumente
medicale, servicii de consiliere în materie
de probleme medicale, furnizare de informaţii
medicale referitoare la substanţe toxice, servicii
de caritate, respectiv furnizarea de servicii
medicale, furnizare de informaţii medicale
în domeniul dermatologiei, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
furnizare de informaţii medicale în domeniul
geriatriei, furnizare de informaţii medicale în
sectorul sănătăţii, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic şi tratament, furnizare de
laboratoare medicale, servicii medicale oferite
printr-o reţea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii medicale pentru
tratamentul afecţiunilor corpului omenesc,
servicii de teste medicale pentru diagnosticul
şi tratamentul bolilor, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul şi pronosticul
cancerului, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru pacienţi, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici şi
spitale, închiriere de aparate şi instalaţii în
domeniul tehnologiei medicale, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
măduvei osoase, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor stern, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul
şi prelucrarea celulelor umane, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului
pentru personae, servicii de clinici medicale
de zi pentru copii bolnavi, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecţiunilor

medicale, consiliere referitoare la necesităţile
medicale ale persoanelor în vârstă, furnizare
de informaţii medicale în domeniul pierderii
în greutate, servicii de asistenţă şi analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienţilor,
furnizare de servicii online de fişe medicale,
cu excepţia odontologiei, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
sângelui din cordonul ombilical, realizare de
analize medicale pentru factorii de risc ai
bolilor cardiovasculare, furnizarea de informaţii
medicale prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare, analize de depistare a drogurilor,
alcoolului şi ADN pentru scopuri medicale,
servicii medicale şi pentru sănătate referitoare
la ADN, genetică şi testarea genetică, servicii
oferite de laboratoare medicale pentru analiza
probelor recoltate de la
pacienţi, furnizare de informaţii în materie
de închiriere de maşini şi aparate medicale,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale pentru persoane cu nevoi
speciale, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de un
laborator medical, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienţi, emiterea de rapoarte
medicale.

───────

(210) M 2021 00426
(151) 21/01/2021
(732) SC ADORRI MANUFACTURING

SRL, STR. BERVENI, NR. 86A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013482,
ROMANIA

(540)

brilio

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(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.

───────
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(210) M 2021 00427
(151) 21/01/2021
(732) IMPLANT EXPERT DENTAL

LAB SRL, STR. CHINDIEI NR 4,
BUCURESTI, 040185, ROMANIA

(540)

DentaLab

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(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 2021 00428
(151) 21/01/2021
(732) OLTINA IMPEX PROD COM SRL,

STR. SOCULUI NR. 20A, URLATI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ISPITA CASEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de panificatie, produse de brutarie,
produse de patiserie, produse de cofetărie.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a
produselor: făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de panificatie, produse de brutarie,
produse de patiserie şi produse de cofetărie
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de comerț în spațiu fizic
și/ sau online, cu amănuntul și/sau cu ridicata
a produselor proprii și ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 00429
(151) 21/01/2021
(732) ARON ŞEANDRU, STR.

DUMBRAVA NR. 147, JUDETUL
GORJ, NOVACI, 215300, GORJ,
ROMANIA

(540)
PASTRAMA DE
OAIE LA ARON

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

29. Pastramă de oaie.
───────
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(210) M 2021 00430
(151) 21/01/2021
(732) ARON ŞEANDRU, STR.

DUMBRAVA NR. 147, JUDETUL
GORJ, NOVACI, 215300, GORJ,
ROMANIA

(540)
SLOI DE OAIE LA ARON

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

29. Preparat din carne de oaie, servită la rece.
───────

(210) M 2021 00431
(151) 21/01/2021
(732) CRISTINA KISELEFF, DRUMUL

SĂRII NR. 24, BL. A48, SC. A,
AP. 7, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR, NR.126-130,
BL.8, SC.A, ET.9, AP.50, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

(540)

cristina kiseleff

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

35. Promovarea afacerii, promovare de
concerte, distribuire de materiale publicitare,
şi anume, pliante, prospecte, broşuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanţă
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), promovarea de concerte
muzicale, dezvoltare de campanii promoţionale,
managementul promoţional pentru persoane
celebre, promovare, publicitate si marketing
pentru pagini web, online, promovare on line de
pagini web, servicii de publicitate/menţionare /
căutare de sponzorizare, servicii de relaţii cu
publicul şi de promovare a produselor, prin
orice fel de mijloace din aceasta clasă, servicii

pentru promovarea personalităţilor muzicale,
promovarea afacerii prin mijloace audio-vizuale
şi prin telefon, promovarea on-line de reţele
informatice şi site-uri web, publicitate on-
line într-o reţea computerizată, difuzare de
anunţuri publicitare şi materiale publicitare,
pregătirea, redactarea, difuzarea şi actualizarea
de texte publicitare, de anunţuri şi de materiale
publicitare, comercializarea si administrarea
obiectelor promoţionale, servicii care constau în
căutarea, culegerea, înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise, înregistrări, date şi
informaţii în fişiere informatice-electronice,
gestionarea de fişiere informatice, procesarea
de cuvinte, de informaţii, într-o bază de
date computerizată, organizarea de expoziţii în
scop comercial, prezentarea produselor având
elementele distinctive ale mărcii prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diserve, cărţi pe diverse suporturi,
filme, spectacole, producţii de televiziune,
divertisment, concerte muzicale, produse
promoţionale, precum şi produse din calsele
6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28,
32, 33 (exceptând trasnportul lor) prin orice
mijloace, în special prin mijloace electronice,
prin intermediul sita-urilor web, al emisiunilor
de teleshopping, sau al canalelor tv comerciale,
permiţând convenabil cumpărătorilor să le
vadă şi sa le cumpere, promovarea de
produse si servicii ale terţilor prin găsirea
de sponsori care să le asocieze cu un
program de decernare de premii, o competiţie
muzicală, promovarea serviciilor de interpretare
a concertelor de vioara prin distribuţia de
materiale tipărite si concursuri promoţionale,
distribuirea de materiale publicitare (fluturaşi,
prospecte, broşuri, eşantioane), prin poştă şi
în particular prin vânzarea la distanta prin
cataloage, organizarea şi distribuirea de mostre
publicitare, organizarea de defilare de moda cu
final promoţional, conducerea şi administrarea
afacerilor în domeniu, în special conducerea
afacerilor artistice, servicii de management al
interpreţilor, diseminare de informaţii despre
concerte musicale, concerte de vioara, despre
instruire profesională în domeniul concertelor
prin mass-media, consiliere profesionala pentru
artiştii interpreţi, investigaţii, privind studiile
pe piaţă, estimări şi date (lucrări de birou),
managementul activităţilor de concertare, a
producerii, susţinerii, prestării si furnizării de
concerte de vioara pe paginile de internet şi
social media, a apariţiilor tv si radio.
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41. Servicii de publicare de carte în special
povestiri despre muzicieni şi viaţa lor în
industria muzicală, organizarea, conducerea şi
găzduirea de evenimente culturale şi artistice
în special concerte muzicale, show-uri şi
ceremonii cu decernare de premii relativ la
muzică în general, producerea, prestarea şi
furnizarea de divertisment prin organizarea şi
prezentarea de spectacole de divertisment pe
scena sau televizate, de divertisment de tipul
concertelor în special concerte la vioară, pe
pagini social media, website-uri, videoclipuri
YouTube precum şi invitarea de formaţii, DJ, din
ţara şi din străinătate, organizarea de concursuri
de educaţie şi de frumuseţe, organizarea,
coordonare şi susţinerea de concerte, regie
artistică, organizarea de spectacole live, de
music-hall, furnizarea de activităţi, servicii
culturale în general, furnizarea de informaţii,
imagini, video şi text, pe subiectul muzicii, sub
elementele distinctive ale marcii, pe internet
şi pe telefoane mobile şi prin platforme
sociale, furnizarea de videoclipuri cu diferite
genuri muzicale cantate la vioară, organizarea
de expoziţii, galerii de artă, expunere de
opere de artă în general, în scopuri culturale
sau educative, organizarea şi furnizarea de
servicii de club, furnizarea de servicii de
gazdă pentru petreceri, distracţii, organizarea
de petreceri şi evenimente de protocol, oficiale,
particulare şi/sau dansante, organizarea de
evenimente în aer liber, sau în anumite locaţii,
organizarea de evenimente la care se va asculta
muzică, concerte, formaţii, servicii de informaţii
asupra activităţilor de recreere, divertisment şi
organizare de petreceri, instruire şi educaţie
în arta dramatica, în tehnica picturii şi a
decoratiunilor, în realizarea picturilor în general,
producerea de filme, filmări înregistrate pe benzi
video sau alte suporturi (filmare), închirieri de
benzi video şi audio, producerea de materiale
media, servicii de producţie de compoziţie şi
orchestraţie muzicala, redactare de orice fel de
texte, altele decât cele publicitare, organizarea
spectacolelor, servicii al căror scop esenţial
este divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, interpretări ale cântăreţilor şi
dansatorilor, servicii de discotecă, reportaje
fotografice, fotografie, servicii de procesare de
imagini digitale, montaj de programe radiofonice
şi de televiziune, servicii de informaţii sub forma
de imagini, video şi text furnizate on-line de
la o reţea de computere , servicii de educaţie
relativ la modă, divertisment sub formă de
spectacole în direct şi/sau apariţia personală a
unui personaj costumat, prestarea de servicii
de divertisment educativ, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informaţii în

domeniul muzicii, furnizare de spectacole de
divertisment în direct.

───────

(210) M 2021 00434
(151) 21/01/2021
(732) IOAN FLEȘER, STR. ALEXANDRU

BORZA 43, JUDEŢ ALBA, BLAJ,
ALBA, ROMANIA

(540)
Domeniile Blajului

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, furnizare de informații
și consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de aprovizionare cu
băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri
pentru alte întreprinderi), servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu, servicii
de agenţii de de import și export.
43. Servicii de cazare temporară, cazare
temporară, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
furnizare de cazare temporară.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/01/2021

(210) M 2021 00435
(151) 21/01/2021
(732) PREFERA FOODS SA, DN1 KM

392 + 600, COM. GALDA DE JOS,
JUDEŢ ALBA, OIEJDEA, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)
PlantZalmon

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, supe și baze de supă, extracte
din carne, mâncăruri preparate, alimente
semipreparate și gustări sărate, înlocuitori de
carne, înlocuitor de carne de crab, înlocuitori
de carne pe bază de legume, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, pateu vegetal,
cârnați vegetali, somon, nu viu, mâncăruri gătite
constând în principal din pește, mâncăruri
gătite constând în principal din legume, salate
preparate, mezeluri vegetariene, produse din
pește preparate, pentru consum uman, pateuri
de pește, mâncăruri pe bază de pește, cârnați de
pește.
30. Aperitive (tartine), gustări sărate pe bază de
cereale, lasagna, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, pizza, plăcinte cu legume, plăcinte cu
pește, produse alimentare preparate sub formă
de sosuri, prânzuri la cutie constând din orez, cu
carne, pește sau legume adăugate, produse de
patiserie conținând legume și pește, sandvișuri,
sandvișuri cu pește.

───────

(210) M 2021 00436
(151) 21/01/2021
(732) ROBRITAN FISH SRL, ZONA

HOTEL PICADILY, RESTAURANT
TIC-TAC, LOT. NR. 2, CAMERA 4,
JUDEŢ CONSTANŢA, STATIUNEA
MAMAIA, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA NITU ION, STR.
DEZROBIRII NR.110, BL.IS8,
SC. A, AP. 1, JUD.CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
ROBRITAN FISH

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

29. Peşte, nu viu, peşte, conservat, produse
alimentare pe bază de peşte.

───────

(210) M 2021 00437
(151) 21/01/2021
(732) CORPORATE OFFICE SOLUTION

SRL, SOS. BUCURESTI-
PLOIESTI, NR. 73-81, CORP 2,
ET. 1, SECTOR 1, 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)

TX TRUEFLEX
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
16. Planuri arhitecturale.
42. Servicii de design arhitectural, servicii
de arhitectură, managementul proiectelor
arhitecturale, proiectarea (designul) spațiului
interior, servicii de consultanță în materie de
design interior, servicii de design interior și
servicii conexe de informare și consiliere,
consultanță în materie de design, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
servicii de consultanță în arhitectură.

───────

(210) M 2021 00438
(151) 21/01/2021
(732) ROBERT-NICOLAE PANDELE,

STR. MALU ROSU, NR. 114, BL.
13B, SC. A, ET. 2, AP. 11, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

KOZZO BUSINESS
PROTECT K

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb

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

45. Servicii de pază şi securitate pentru protecţia
fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor,
servicii de pază și protecție, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 00439
(151) 21/01/2021
(732) DAN RAZVAN TUCA, STR.

FREZIEI, NR. 9, JUDEŢ BRAŞOV,
CODLEA, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

E CE TREBE

(531) Clasificare Viena:
02.09.15; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
produse lactate și înlocuitori, brânzeturi, feta
din caju, icre de amarant, brânză din caju,
iaurt din caju, gustări pe bază de brânză,
cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri de
brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză albă
moale, brânză cancoillotte, băuturi aromate pe
bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut
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de fructe, băuturi pe bază de bacterii din acid
lactic, băuturi facute din iaurt, băuturi pe bază
de iaurt, băuturi pe bază de lactate care conțin
fulgi de ovăz, băuturi pe bază de lapte, băuturi
pe bază de lapte aromatizate cu ciocolată,
băuturi pe bază de lapte cu aromă de cacao,
băuturi pe bază de lapte cu cacao, băuturi pe
bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi pe
bază de lapte cu conținut de suc de fructe,
băuturi pe bază de lapte de arahide, băuturi
pe bază de lapte de cocos, băuturi pe bază
de lapte de migdale, băuturi pe bază de ovăz
(înlocuitor de lapte), băuturi pe bază de produse
lactate, băuturi pe bază de soia utilizate ca
înlocuitori de lapte, caș, budinci pe bază de
lapte, bucăți de tofu uscate prin înghețare
(kohri-dofu), bucăți de tofu prăjite (abura-age),
brânză topită, brânză tartinabilă, brânză scursă,
brânză rasă, brânză proaspătă de vaci, brânză
prelucrată, brânză din lapte de capră, brânză
de oaie, brânză cu pastă moale, brânză cu
mucegai, brânză cu ierburi, brânză cu conținut
scăzut de grăsimi, brânză cu condimente, brânză
quark, brânză cheddar, brânzeturi proaspete
nematurate, brânzeturi maturate moi, brânzeturi
maturate, brânzeturi albe moi, scurse, brânzeturi
cu trufe, înălbitori pentru băuturi (lactate), iaurturi
de băut, iaurturi cu gust de fructe, iaurturi
cremoase, iaurturi aromate, iaurt preparat din
lapte de capră, iaurt de soia, iaurt cu conținut
scăzut de grăsimi, iaurt, glazură de frișcă pe
bază de lactate, ghee (unt limpezit), frișcă
vegetală, frișcă sub formă de praf pentru cafea,
frișcă pentru cafea constând în principal din
produse lactate, frișcă lichidă sau praf pentru
cafea, frișcă artificială (înlocuitori pentru produse
lactate), frișcă, fermenți de lapte pentru uz
culinar, creme de brânză, cheag, ceai cu lapte
(în care predomină laptele), înlocuitori de unt,
înlocuitori de smântână, înlocuitori de lapte,
înlocuitori de frișcă pentru băuturi, înlocuitori
de brânză, înlocuitori ai margarinei, înlocuitor
de frișcă lichidă sau praf pentru cafea, fără
conținut de lapte, lapte de nucă de cocos
pentru uz culinar, lapte de nucă de cocos folosit
ca băuturi, lapte de migdale de uz culinar,
lapte de migdale, lapte de cânepă destinat
utilizării ca înlocuitor de lapte, lapte de cocos
(băuturi), lapte de cocos, lapte de capră, lapte
de arahide pentru uz culinar, lapte de arahide,
lapte de albumină, lapte condensat, lapte bătut,
lapte aromat, lapte acidofil, lapte, produse
lactate, kefir (băutură din lapte), preparate
pentru fabricarea iaurtului, preparate cu brânză
de țară, praf de frișcă (produse lactate), praf
de brânză, mix de brânzeturi, mascarpone,
margarină, lichior de ouă (non-alcoolic), lapte
praf pentru scopuri de alimentație, lapte praf

de soia, lapte praf de cocos, lapte praf de
capră, lapte praf aromatizat pentru preparat
băuturi, lapte praf, lapte fermentat la cuptor,
lapte fermentat, lapte ecologic, lapte din boabe
de soia, lapte deshidratat, lapte degresat, lapte
de vacă, lapte de ovăz, lapte de orez de uz
culinar, lapte de orez, lapte de oaie, zer uscat,
zer de unt, zer, unt cu usturoi, unt cu plante
aromatice, cremă de unt, unt, tzatziki, tempeh,
sosuri pentru gustări, sosuri pe bază de lactate,
sosuri de brânză, smântână grasă, smântână
(produse lactate), smântână, skyr (iaurt tipic
islandez), shake-uri din lapte, ryazhenka (lapte
fermentat), produse tartinabile lactate cu conținut
redus de grăsimi, produse lactate tartinabile,
carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, paste de carne,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, paste tartinabile din pește, fructe de
mare și moluște, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, alimente
refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, plăcintă cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
salate aperitiv, salate de legume, salate cu
carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați, cârnați
în aluat, carne, carne preparată, carne feliată,
ficat, cărnuri gătite, carne procesată, jambon,
înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări pe bază
de carne, produse din carne preparate, mezeluri,
șuncă, salam, brânză alba, brânză sub formă de
sosuri de înmuiat, gogoși cu brânză proaspătă
de vaci, măsline umplute cu brânză feta, aflate
în ulei de floarea soarelui.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr,
miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă (apă îngheţată), făină de soia pentru
mâncare, ierburi uscate precum cimbru,
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marar, patrunjel, leustean, busuioc, rozmarin,
tarhon, oregano, menta, piper, boia, praf
si fulgi de chili, sos de chili, ienibahar,
cuișoare, usturoi granulat, foi de dafin uscate,
scorțișoară (mirodenii), anason în formă de
stea, chimion, ardei iuți uscați, amestecuri
de condimente, apă sărată pentru murături,
condiment din murături, esențe de uz alimentar
(cu excepția uleiurilor esențiale), bicarbonat
de sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru
copt), conservanți pentru alimente, semințe de
susan (condimente), semințe de mac utilizate
ca mirodenii, zahăr, zahăr pudră, semințe
de chimen destinate utilizării ca mirodenie,
arome de lămâie pentru alimente sau băuturi,
praf de copt, dropsuri mentolate destinate
utilizării pentru împrospătarea respirației, pastile
mentolate (produse de cofetărie), altele
decât cele pentru uz medical, bomboane,
bomboane fără zahăr, mentă (bomboane cu -),
caramele tari (bomboane), bomboane zaharicale
(nemedicamentoase), bomboane umplute,
bomboane aromate, preparate aromatice pentru
bomboane, dulciuri (bomboane) care conțin
fructe, dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată
și gumă de mestecat, biscuiți, înghețată,
cereale pentru micul dejun, terci și griș.,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, cereal procesate, amidon şi
produse preparate din acestea, preparate pentru
copt şi drojdie, aperitive (tartine), biscuiți crocanți
condimentați, chipsuri de porumb, batoane de
cereale și batoane energizante, biscuiți crackers,
ciocolată, pâine, dulciuri (produse de cofetărie),
deserturi reci din produse lactate, deserturi
preparate din produse lactate, deserturi pe bază
de lapte artificial, deserturi din iaurt, sos de
brânză velveeta amestecat cu ardei iuți chili.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, produse alimentare
și hrană pentru animale, produse agricole,
de acvacultură, horticole şi forestiere brute
şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, plante şi flori naturale,
bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, trufe, proaspete, susan comestibil,
neprocesat, ciuperci, proaspete, conuri de
pin, quinoa, neprocesată, orez, neprocesat,
migdale (fructe proaspete), castane, proaspete,
susan comestibil, neprelucrat, cartofi proaspeţi,
lămâi proaspete, frunze aromate proaspete ale
arbustului de piper japonez (sansho), susan

comestibil, neprelucrat., ciuperci proaspete,
plante naturale, porumb proaspăt, alune,
proaspete, nuci proaspete, nuci de cocos
neprelucrate.
32. Bere și produse de bere, preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice,
băuturi nealcoolice, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, aperitive fără alcool, băuturi care
conțin vitamine, băuturi cu proteine, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi energizante,
citronadă, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, esențe pentru fabricarea băuturilor cu
excepţia uleiurilor esenţiale, concentrate utilizate
în prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri
pentru băuturi nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, cocteiluri alcoolice, băuturi
aperitiv cu alcool, băuturi spirtoase, băuturi
alcoolice pre-amestecate, vin, jeleuri alcoolice
(cocktailuri), lichioruri, esențe alcoolice cu
excepţia uleiurilor esenţiale, extracte alcoolice cu
excepţia uleiurilor esenţiale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii
de intermediere comercială, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu pahare, vase de baut
si articole pentru baruri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu carne,
fructe, ciuperci și legume prelucrate (inclusiv
nuci și leguminoase), ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, produse
lactate și înlocuitori, brânzeturi, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de alimente pe bază de
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abonament, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
consultanță privind organizarea de competiții
culinare, servicii de educație referitoare la
arta culinară, servicii de consultanță în
domeniul competițiilor culinare, degustare de
vinuri (servicii de divertisment), organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente educative.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
oferite de baruri, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, localuri tip snack-bar,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de găzduire temporară în locuințe,
închiriere de camere, organizare și furnizare
de cazare temporară, spații pentru festivități și
facilități temporare de birouri și reuniuni, servicii
de catering, servicii de catering mobil, servicii
de catering hotelier, închiriere de echipament de
catering., sculptură culinară.

───────

(210) M 2021 00440
(151) 21/01/2021
(732) ADAMA AGRICULTURAL

SOLUTIONS SRL, SOS.
BUCUREŞTI-NORD NR. 10,
GLOBAL CITY BUSINESS PARK,
CLADIREA O21, ETAJ 6, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

AgroPedia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde (#73bf45),
negru (#292424), gri (#c6bcba)

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

9. Programe pentru calculatoare, descărcabile.
38. Comunicare prin bloguri online, trimitere
de mesaje prin intermediul unui site web,
transmitere și distribuție de date sau
imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, furnizarea
accesului la baze de date electronice online,
comunicare electronică prin spații de chat, linii de
chat și forumuri pe internet, schimb electronic de
mesaje prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet.
42. Furnizare de informații on-line, dintr-o bază
de date electronică sau de pe internet, în
domeniul cercetării tehnologice, furnizare de
informații și rezultate privind cercetarea științifică
dintr-o bază de date online cu funcție de căutare,
software ca serviciu (SaaS).

───────
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(210) M 2021 00441
(151) 21/01/2021
(732) PLANET SAFE SRL, ŞOSEAUA

FUNDENI, NR. 39, CORP C5,
BIROUL NR. 4, ETAJ 2, JUDETUL
ILFOV, SAT FUNDENI, COMUNA
DOBROEŞTI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR.11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, 330013,
ROMANIA

(540)

now safe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.04.05

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

clase:
6. Structuri și construcții metalice transportabile,
cutii de valori și seifuri, din metal, containere,
articole de transport și ambalare din metal,
încăperi securizate (seifuri) din metal, seifuri,
seifuri electronice, seifuri rezistente la foc, case
de bani (seifuri), articole de fierărie, mici articole
de fierărie, cutii metalice, cutii metalice pentru
scrisori, dulapuri metalice, dulapuri metalice
pentru chei, dulapuri metalice pentru arme.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/sau

online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 00442
(151) 21/01/2021
(732) FUNDATIA PRAIS, STR.

ALEXANDRU PUŞKIN NR. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011996,
ROMANIA

(540)

LUMEA TA?CURATĂ!
www.lumeatacurata.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.16

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, violet, verde deschis, verde
inchis

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

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

───────
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(210) M 2021 00443
(151) 21/01/2021
(732) S.C. DMB GOLF MANAGEMENT

S.R.L., STR. VRANCEI NR. 7,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
IZVOR DE GOLF

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de cluburi
(divertisment sau educație), activități de
divertisment, sportive și culturale, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri, furnizare
de activități recreative, furnizare de instalații de
recreere pentru cluburi, furnizare de instalații
de recreere, furnizare de instalații recreative,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizare de săli amenajate pentru activități
de recreere, furnizarea de instalații pentru
activități de recreere în aer liber, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități recreative, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, organizare
de cluburi de fani, organizare de competiții,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, punere la dispoziție de săli
de divertisment, săli de jocuri, servicii de cluburi
de fani, servicii de cluburi de fani (divertisment),
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii pentru
golf, cursuri de golf, lecții de golf, organizarea
turneelor de golf, organizare de turnee de
golf, pregătire fizică pentru practicarea golfului,
organizare de competiții de golf, închiriere
de echipament de golf, divertisment de tipul
turneelor de golf, organizare de turnee de golf
profesionist, planificarea de turnee profesioniste
de golf, servicii de divertisment legate de jocul
de golf, furnizare de instalații pentru jocul de
golf, ajustarea croselor de golf pentru utilizatorii
individuali, servicii de caddy la jocul de golf (băiat
care strânge mingile de golf), organizare de
turnee sau competiții de golf pentru profesioniști,
organizare, pregătire și coordonare de jocuri de
golf, organizare, planificare și coordonare de
turnee sau concursuri de golf profesional, servicii
pentru terenuri pentru practicarea loviturilor de
golf (driving range).

───────

(210) M 2021 00444
(151) 21/01/2021
(732) TERRA LIFE SRL, STR. GEORGE

ENESCU NR.20D, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

utriento

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 11.01.01

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

clase:
44. Consultanță profesională în materie de
nutriție, furnizare de informații referitoare la
nutriție, consultanță în domeniul nutriției și al
dietelor, servicii de consiliere și consultanță în
domeniul nutriției, consultanță în nutriție.

───────
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(210) M 2021 00445
(151) 21/01/2021
(732) SILVER BOOK SECURITY S.R.L.,

STR. MARIN SORESCU, NR. 83A,
JUDETUL DOLJ, SAT ALBESTI,
COMUNA SIMNICU DE SUS,
DOLJ, ROMANIA

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

(540)

SILVER BOOK SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.08

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor.

───────

(210) M 2021 00446
(151) 21/01/2021
(732) NICOLETA NEGURĂ, NR.364,

JUDETUL NEAMT, SAT ŞTEFAN
CEL MARE, COMUNA ŞTEFAN
CEL MARE, NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

Nicoleta Negură N.N

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, accesorii
pentru păr (voaluri), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
din imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole vestimentare pentru bărbați,
blănuri (îmbrăcăminte), cămăși, costume
bărbătești și taioare, costume, cravate,
crinoline, curele (accesorii vestimentare), fuste,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii, rochii
de bal, rochii de gală pentru femei, rochii de
mireasă, rochii lungi de seară, rochii pentru
femei, rochii pentru sugari și copii mici, sacouri
de gală, ținute de seară, trusouri (articole de
îmbrăcăminte).

───────
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(210) M 2021 00447
(151) 21/01/2021
(732) ZSOLT SAJGÓ, STR. REMETEA,

NR. 302, JUDETUL MURES,
TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)
GarageTrainer

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

41. Furnizare de informații despre
antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizarea de instruire online, furnizarea
de tutoriale online (instruire), publicarea de
materiale multimedia online, furnizare de
informații despre exerciții fizice pe un site web
online, furnizare de informații despre educație
fizică pe un site web online, organizare de
sesiuni de formare online cu privire la menținerea
condiției fizice, furnizare de informații cu privire la
domeniul fitness-ului prin intermediul unui portal
online.

───────

(210) M 2021 00448
(151) 21/01/2021
(732) S.C. GRUP EDITORIAL LITERA

S.R.L., STR. MOECIU, NR. 7A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014271,
ROMANIA

(540)
O carte pe zi!

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 00449
(151) 21/01/2021
(732) ALEXANDRA-OANA CUCU,

STR. CHIŞODEI NR. 23, AP. 1,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
LILIANA-VASILICA CUCU,
STR. CHIŞODEI NR. 23, AP. 1,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

ia tricotată ŢINE DE
CALD, ROMÂNEŞTE.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.06;
24.17.02

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

25. Îmbrăcăminte, articole care servesc la
acoperirea capului.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenţii de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.

───────
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(210) M 2021 00451
(151) 21/01/2021
(732) SET SAIL ADVERTISING SRL,

STR. ŞTIRBEI-VODĂ NR. 152, BL.
26B, SC. 4, ET. 4, AP. 12, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Keep on sailing!

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

16. Articole de papetărie și accesorii educative,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
materiale imprimate, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, afișe, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), bilete,
broșuri, buletine informative, calendare, carduri
de fidelitate din hârtie, cărți, cărți poștale și
cărți poștale ilustrate, cartonașe de colecție,
cataloage, coperte (coperți) de reviste, cursuri
tipărite, diplome imprimate, felicitări cu mesaje
motivaționale, formulare (imprimate), ghiduri
tipărite, hărți de navigație pentru utilizarea
pe bărci cu vele, jurnale, manuale de
instrucțiuni pentru educație, materiale educative
și didactice, orare imprimate, organizatoare
personale, periodice, pliante informative tipărite,
premii imprimate, publicații educative, publicații
periodice, reviste de călătorii, reviste (publicații
periodice), ziare, tipărituri.
38. Comunicare de date prin mijloace de
telecomunicații, comunicare de date prin
mijloace electronice, comunicare prin mijloace
electronice, furnizare (punere la dispoziție)
de servicii pentru conferințe electronice,
emisiuni televizate (transmisii), emisiuni de știri
(transmisii).
39. Servicii de navigație, închiriere de sisteme
de navigație, planificare de itinerarii (servicii de
navigație), închiriere de echipamente gps pentru
navigație, servicii de consultanță în domeniul
navigației, navigație (poziționare, marcarea
traseului și a rutei), servicii de navigație prin
sistemul de poziționare globală (gps), transport,
transport nautic, rezervare de locuri pentru
transport nautic.
41. Emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni de
televiziune, concursuri televizate, administrare

(organizare) de concursuri, organizare de
evenimente și concursuri sportive, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizarea
de concursuri în domeniul educație sau
divertisment, servicii de educație, instruire și
divertisment, producție de programe tv.

───────

(210) M 2021 00453
(151) 21/01/2021
(732) MARC KHALIL, STR. MATEI

BASARAB, MB 15, SCARA A
APARTAMENT 6, ETAJ 1, JUD.
IALOMITA, SLOBOZIA, 920025,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)
FERMA MARIA

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

29. Carne și produse din carne, produse lactate
și înlocuitori, ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, produse alimentare și
hrană pentru animale, paturi și culcușuri pentru
animale.

───────
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(210) M 2021 00454
(151) 21/01/2021
(732) METO INTERNATIONAL IMPORT

EXPORT SRL, NICOLAE
CARAMFIL 56, BL 21C, SC. 1,
AP. 11, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

RikBo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.03; 26.01.18

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

9. Tablete, huse (adaptate) pentru calculatoare,
huse pentru calculatoare de tip laptop, huse
pentru telefoane, huse pentru tablete, carcase
pentru telefoane mobile, telefoane, monitoare,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitive audio-vizuale și
fotografice, calculatoare și hardware de
calculator, calculatoare, periferice adaptate
pentru a fi folosite cu calculatoare și dispozitive
inteligente, componente și piese de calculator,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în

rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terților a tabletelor, huselor (adaptate) pentru
calculatoare, huselor pentru calculatoare de
tip laptop, huselor pentru telefoane, huse
pentru tablete, carcase pentru telefoane
mobile, telefoane, monitoare, echipamente
de comunicare, dispozitive și suporturilor
pentru stocarea de date, echipamentului și
accesoriilor pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitivelor audio-vizuale și
fotografice, calculatoarelor și hardware-ului
de calculator, calculatoarelor, perifericelor
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare
și dispozitive inteligente, componentelor și
pieselor de calculator, dispozitivelor pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 00455
(151) 21/01/2021
(732) CĂTĂLINA GANEA - ENCEANU,

CALEA BUCUREȘTI, BL.31A,
SC.1, ET.2, AP.4, JUD. DOLJ, MUN.
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
ZANZIPUB

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

43. Servicii ale barurilor, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servicii oferite de snack-
baruri, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de baruri care servesc bere,
servicii de baruri de sucuri de fructe, restaurante
(servirea mesei).

───────
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(210) M 2021 00456
(151) 21/01/2021
(732) SOGARDI CONSULTING SRL,

STR. PADES NR. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

ESENZIO home my sanctuary

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu materiale de construcții și elemente
din metal, containere, articole de transport și
ambalare din metal, uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, articole de fierărie,
statui și obiecte de artă din metale comune,
structuri și construcții metalice transportabile,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate electrocasnice de igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, instrumente pentru
prepararea alimentelor, cuțite de bucătărie și
instrumente de tăiat, tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, ochelari, ochelari de soare și
lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,

detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi
încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de
păr (decorativ, fixare și protetice), servicii de
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vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu fructe, flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, articole de joacă și articole pentru
petrecere, articole și echipament de sport,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere și pomi
de crăciun artificiali, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole
de veselă, căni, pahare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu vopsele,
coloranți, pigmenți și cerneluri, preparate pentru
curățare și odorizante, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu mobilier, corpuri
pentru depozitare, articole pentru decorarea
casei, covoare, tablouri., servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
aparate de iluminat și reflectoare, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu paturi, așternuturi, saltele, perne, lenjerie
de masă, pături, materiale textile pentru baie,
produse textile pentru masă, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
dezinfectanți, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu echipamente pentru
curățare, măturare și spălare.

───────

(210) M 2021 00457
(151) 21/01/2021
(732) ASSA CONSTRUCT CONSULTING

SRL, B-DUL REPUBLICII NR. 118,
BL.15B2, SC.A, ET.8, AP.31, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET.
7, APART. 46, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PUBLICINVEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.09;
26.11.03; 26.13.25

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

9. Portaluri inteligente pentru comunicare,
portaluri pentru internetul lucrurilor (IotT),
portaluri inteligente pentru stocare definită
prin software, portaluri inteligente pentru pre-
procesare de date, portaluri inteligente pentru
analiza de date în timp real, software pentru
efectuarea de tranzacții online, programe de
calculator, descărcabile, programe de calculator
pentru accesarea, răsfoirea și căutarea în bazele
de date online, publicații electronice interactive,
descărcabile, software pentru mijloace de
comunicare și pentru publicare, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de software colaborative
(software), platforme de software de calculator,
aplicații software, software de calculator,
software integrat, software de comunicații,
software de sistem, software de calculator
(programe), software de calculator înregistrat,
software de aplicații de calculator, pachete
de software de calculator, software pentru
mijloace de comunicare, software care permite
recuperarea datelor, software informatic de uz
comercial, software de gestiune a datelor,
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software de suport pentru sisteme, software
pentru servere de comunicații.

───────

(210) M 2021 00458
(151) 21/01/2021
(732) INSULA LENJERIEI SRL, STR.

ZARZARILOR NR. 26, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

CASA MINUNATA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.07.17; 07.03.25;
26.01.01

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

clase:
24. Articole de menaj din materiale textile,
articole textile de menaj confecționate din
materiale nețesute, materiale textile, produse
textile și înlocuitori pentru acestea, produse de
filtrare din material textil, lenjerie, lenjerie de pat
și pături, lenjerie de pat de frotir, apărători pentru
pătuțuri (lenjerie de pat), articole textile utilizate
ca lenjerie de pat, baldachine de pat, cearșafuri,
cuverturi, cuverturi pentru canapele, cuverturi
matlasate, fețe de pernă, învelitori de pat, huse
textile pentru plapume, fețe de plapumă, huse
pentru perne, lenjerii de pat cu volane, lenjerii de
pat cu falduri, lenjerie pentru pătuțuri, plăpumi,
pilote cu puf de gâscă, strat de protecție pentru
saltele (altele decât cele pentru incontinență),
articole textile sintetice la bucată, articole textile
la bucată pentru confecționarea fețelor de pernă,
articole textile la bucată pentru confecționarea
cuverturilor de pat.

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
intermediere comercială, servicii de agenții de
import și export, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, cu
scop comercial sau publicitare, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu produse textile
și înlocuitori, materiale pentru umplere și
capitonare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu lenjerii de pat, cuverturi,
cearșafuri, pături, cuverturi, plăpumi, pilote, huse
de perne, perne, saltele, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu așternuturi
și somiere.

───────

(210) M 2021 00459
(151) 21/01/2021
(732) SC SUSHI CIRCLE ON SRL, STR.

CLOSCA 63, JUD. SALAJ, ZALAU,
450053, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

HĀTO THE JAPANESE
EXPERIENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.07; 27.05.10

(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, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Orez, paste făinoase și tăieței, sare,
condimente, mirodenii, plante aromatice
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conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
sushi.
43. Servicii de catering, servicii de mâncare la
pachet.

───────

(210) M 2021 00460
(151) 21/01/2021
(732) BUILD HIGH SRL, TUDOR

VLADIMIRESCU 42, JUD.
MEHEDINTI, DROBETA TURNU
SEVERIN, 220016, MEHEDINȚI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 07.01.24

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

clase:
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, construcții transportabile metalice,
mici articole de fierărie, containere metalice
pentru depozitare sau transport.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────


