
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
01/12/2021

PUBLICATE ÎN DATA DE 08/12/2021



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

2

Cereri Mărci publicate în 08/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
BAN THE MUSIC

Schimbător de Păreri!

3 M 2021 08579 01/12/2021 ASTROLOV MEDIA SRL AstroLov

4 M 2021 08580 01/12/2021 DIANA CONONENCO CASA DE TEXTIL

5 M 2021 08581 01/12/2021 SC CULA CU BERE SRL Cula cu Bere DIN MAIESTRIE
ARTIZANAL

6 M 2021 08582 01/12/2021 CAIORA DESIGN CONCEPT
SRL
ANAMARIA-RALUCA IORDAN

M IMASCHIO

1 M 2021 08239 17/11/2021 ANDREI ARDELEAN
NICOLAE-DANIEL CHIRTEȘ
BOGDAN-SEBASTIAN BUZATU

2 M 2021 08305 25/11/2021  CĂSUŢA CU POVEŞTI
VORONEŢ S.R.L.



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

CÂMPULUI, NR.20A3,SAT GIROC,
JUDET TIMIS, COMUNA GIROC,
TIMIȘ, ROMANIA
NICOLAE-DANIEL CHIRTEȘ,
STR. RODIN, NR. 36, SAT
DUMBRĂVIȚA, JUDET TIMIS,
COMUNA DUMBRAVITA, TIMIȘ,
ROMANIA
BOGDAN-SEBASTIAN BUZATU,
STR. TITU MAIORESCU,
BL. L3, SC. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDET HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUDET ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

BAN THE MUSIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 22.01.05; 26.01.03

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

25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole

de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie ,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bentițe de protecție pentru urechi(articole de
imbracaminte), bermude, bikini, blazere, blugi,
bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe gât,
bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze scurte,
bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte, bluze
tubulare, căciuli tip cagulă, cămăși, camasi cu
maneca lunga, cămăși care se poartă fără
cravată, cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu
mânecă scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de
costum, cămăși de noapte japoneze (nemaki),
cămăși de noapte pentru femei, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși din catifea
reiată, cămăși din materiale țesute, cămăși din
tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate de
uz sportiv, cămăși pentru costum, cămăși pentru
gravide, cape, capoate, cardigane, centuri din
materiale textile, chiloți, cămăși rezistente la
vânt, cămăși stil sport, cămăși și furouri,
căptușeli confecționate (piese vestimentare),
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci
de puf, geci din piele, helănci, hanorace cu
glugă, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,

(210) M 2021 08239
(151) 17/11/2021
(732) ANDREI ARDELEAN, STR.
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jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete sport,
jeanși denim, maiouri, maiouri cu mânecă
lungă, maiouri sportive, mantii de blană,
manșete (îmbrăcăminte), mănuși de iarnă,
mănuși fără degete (îmbrăcăminte), mânuși
pentru condus, mănuși lungi fără deget, mănuși
tricotate, măști pentru dormit, măști pentru ochi,
neglijeuri, paltoane, pantaloni cargo, pantaloni
de antrenament, pantaloni din piele, pantaloni
largi, pantaloni impermeabili, pantaloni mulați,
pantaloni pentru copii, pantaloni pentru gravide,
pantaloni scurți, pantaloni sport, papioane,
pulovere, ponchouri, pulovere cu glugă, pulovere
cu guler pe gât, pulovere cu guler rotund,
pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în formă
de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere fără
mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii de
bal, rochii din imitație de piele, rochii din piele,
rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii pentru
femei, rochii pentru gravide, sacouri de gală,
salopete scurte, salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), seturi de bluză și jachetă, seturi
de maiouri și șorturi (articole vestimentare),
slipuri de baie, smochinguri, șaluri și eșarfe de
cap(articole de imbracaminte), șalvari, șorturi,
șorturi de baie, șorturi pentru sport, șorțuri
(îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget, șosete
cu talpă, șosete care absorb transpirația, șosete
de lână, șosete impermeabile, șosete pentru
bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trening (pantaloni de),
treninguri (pentru sport), treninguri de nailon
și bumbac, tricotaje(articole de imbracaminte),
tricouri, ținute de seară, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, uniforme
profesionale, veste, veste de piele, veste
matlasate.
41. Servicii muzicale de divertisment oferite de
un artist, editare de înregistrări audio, editare
de înregistrări video, editare sau înregistrare de
sunete și imagini, editare video, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe site-uri web cu muzică în format mp3 de
pe internet, înregistrări de muzică, înregistrări
originale, înregistrări pe benzi video (filmare),
producția de muzică, producție audio și video
și fotografie, producție de casete audio în
scopuri de divertisment, producție de casete
video, producție de casete video și videodiscuri,
producție de clipuri cinematografice animate,
producție de divertisment sub formă de casete

video, producție de divertisment sub formă de
înregistrări audio, producție de filme în scopuri
de divertisment, producție de filme în studiouri,
producție de materiale de divertisment audio,
producție de materiale muzicale într-un studio
de înregistrare, producție de înregistrări audio,
producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, producție de
videouri muzicale, realizare de spectacole de
divertisment în direct, servicii de editare audio și
video, divertisment muzical oferit de o formație
artistică, organizare de spectacole muzicale.

───────

S.R.L., STR. VORONEŢ NR.
211 BIS, JUDEȚ SUCEAVA,
GURA HUMORULUI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDEȚ
IAȘI, IAȘI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Schimbător de Păreri!

(210) M 2021 08305
(151) 25/11/2021
(732) CĂSUŢA CU POVEŞTI VORONEŢ
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20

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

21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz
casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
de periat, materiale pentru fabricarea periilor,
perii, perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi /
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,

cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte /
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea (articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii / capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de
băut, coarne de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, tăvi, suporturi pentru uscarea
rufelor, coşuri de gunoi / găleţi de gunoi /
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut / faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle / butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
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pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr
de cal pentru fabricarea periilor, vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
forme pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru
gheaţă / răcitoare (frapiere) / frapiere de
gheaţă, cleşti pentru gheaţă, linguri-cupe
pentru îngheţată, terarii de interior (cultivarea
plantelor), acvarii de interior / bazine (acvarii
de interior), terarii de interior (vivarii), cădiţe
gonflabile pentru bebeluşi, capcane pentru
insecte, termosuri / sticle sub vid, huse
pentru masa de călcat, formate, mese de
călcat, pungi izotermice, ulcioare / carafe,
fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăni
cu dinţi rari pentru păr, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile

de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor /
mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar,
sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte / tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului) /
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăci de sticlă (material
brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice /
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă / lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit / suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi de
condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi pentru
uz casnic, stropitori, suporturi pentru cădiţele de
bebeluşi portabile, statui din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oţel pentru
curăţare, cratiţe (acoperite), site / strecurători
pentru uz casnic, paie pentru băut / paie pentru
băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr, seringi
pentru udarea florilor şi plantelor / stropitori
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pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole de
masă), infuzoare de ceai / infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj / genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape / bare şi
inele pentru prosoape, tăvi din hârtie, pentru
uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare / dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de
lână pentru curăţare, lucrări de artă din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
mănuși abrazive pentru curățat pielea, sucitoare
pentru patiserie, tocătoare, tocătoare pentru
brânză, tocătoare din lemn (ustensile), tocătoare
din lemn pentru bucătărie, suporturi pentru
tocătoare.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), licitare, postarea de afişe

publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile,
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
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unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru lucrările de artă
furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.

───────

(210) M 2021 08579
(151) 01/12/2021
(732) ASTROLOV MEDIA SRL, B-

DUL. IULIU MANIU, NR. 52-72,
BL. 4, SC. B, AP. 74, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061108, ROMANIA

(540)

AstroLov

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.02.03; 26.02.07

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

35. Publicitate.
41. Educaţie, instruire, divertisment.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
software.
45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────
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(210) M 2021 08580
(151) 01/12/2021
(732) DIANA CONONENCO, ALEEA

ROZELOR NR.32, BL.K3, SC.B,
ET.1, AP.5, JUD. IAȘI, IAȘI, 500198,
IAȘI, ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.
SRL, STR.9 MAI NR.4, SC.D, AP.3,
JUD. BRAȘOV, BRASOV, 500198,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CASA DE TEXTIL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.24; 05.05.20;
29.01.13

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

clase:
24. Apărători laterale pentru pătuţurile de copii
(lenjerie de pat), batiste din material textil,
brocart, catifea, carpete textile agăţate pe pereţi
- tapiserie (carpete agăţate pe pereţi), din
material textil, crep (ţesătură), crepon, cârpe
pentru şters paharele (prosoape de bucătărie),
căptuşeli pentru pălării, din material textil, dintr-o
bucată, căptuşeli (textile), căptuşeli pentru sacii
de dormit, cârpe pentru demachiere, cearşafuri
(textile), damasc, draperii din material textil sau
plastic, dosuri de perne, etichete din material
textil, fetru, finet- barhet, flanel (ţesătură), feţe de
perne, feţe de masă, nu din hârtie, faţă (lenjerie),
feţe (huse pentru saltele), garnituri de masă, nu
din hârtie, huse din material textil pentru mobilă,
huse pentru pat din hârtie, huse draperii pentru
pat, huse (detaşabile) pentru mobilă - huse
detaşabile pentru mobilă, huse pentru pernele
de divan, huse pentru saltele, jerseu (ţesătură),
împletitură (ţesătură), lenjerie de pat, lenjerie de
uz casnic, material elastic ţesut, materiale textile
de filtrare, molton (pânză), marabu (ţesătură),
moleschin (ţesătură), materiale textile neţesute,
muşama utilizată ca faţă de masă, mătase
(ţesătură), material textil, mănuşi de baie, pânză,
pânză de cânepă, pânze de bumbac, pânze
pentru schimbarea scutecelor pentru bebeluşi,
perdele pentru uşi, pânză cauciucată, alta decât
cea pentru papetărie, pături pentru pat, pânză
care imită pielea animalelor, pânză pentru

încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textil, pânză
de iută, pături imprimate din material textil,
pânze pentru lenjerii, pături pentru animalele de
gospodărie, pânză pentru steaguri din material
textile sau plastic, pânze pentru goblenuri sau
pentru brodat, pânză de tifon, plase de ţânţari,
prosoape din material textil, perdele de duş
din material textil sau plastic, plăpumi de puf
(cuverturi de pat), protecţii pentru masă din
material textil, pânze imprimate pentru broderie
- pânză imprimată pentru broderie, pleduri de
călătorie (pături pentru genunchi), pânză de
lână - ţesătură de lână, perdele cu aspect
de plasă - transparente, saci de dormit pentru
bebeluşi, stofă pentru covoare, suporturi de
pahare din material textil, scutece din pânză,
suporturi pentru farfurie din material textil, saci
de dormit, stambă, steaguri din material textil
sau plastic, steguleţe pentru bebeluşi, şeviot
(ţesătură), şerveţele de masă din material textil,
traverse de masă, nu din hârtie, textile pentru
baie, exceptând îmbrăcămintea, tafta (ţesătură),
tul, tifon (ţesătură), ţesătură, ţesătură din păr
(pânză de sac), ţesături sub formă de şnur,
ţesături pentru lenjeria de corp, ţesătură din
esparto, ţesătură de muselină, ţesătură pentru
site, ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, ţesături de mătase pentru imprimarea
de modele, ţesătură de cânepă, ţesături din fibră
de sticlă pentru uz pentru utilizare la produsele
textile, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, ţesături pentru tapiţerie, ţesătură de
stambă imprimată, ţesătură tricotată, ţesătură
de căptuşeală pentru încălţăminte, vatir, zefir
(ţesătură).
25. Apărători pentru urechi (îmbrăcăminte),
bandane (fulare), berete, bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, bentiţe
(îmbrăcăminte), batiste de buzunar, body-uri
(lenjerie de corp), bonete, branţuri, buzunare
pentru îmbrăcăminte, carâmbi pentru cizme,
cămăşi, cămăşi cu mânecă scurtă, căşti de baie,
căşti de duş, chiloţi, chiloţi de damă / chiloţi
pantalonaşi, chiloţi tip boxeri, ciorapi, ciorăpărie,
colanţi, combinezoane (îmbrăcăminte), corsete,
costume de baie, costume, cravate, curele
(îmbrăcăminte), curele cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, eşarfe circulare pentru gât/
protecţii pentru gât, eşarfe pentru cap, eşarfe,
flanele / pulovere / hanorace (pulovere), furouri
(lenjerie de corp), ghetre / şoşoni, gulere
(îmbrăcăminte), halate de baie, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru plajă, îmbrăcăminte din
imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
îmbrăcăminte din hârtie, îmbrăcăminte de-
a gata, îmbrăcăminte impermeabilă, jachete
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(îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka), jupe,
lenjerie de corp/ desuuri, maieuri sport, mantile,
mantale, mănuşi de schi, măşti de somn, mănuşi
(îmbrăcăminte), mănuşi cu un deget, pantaloni
scurţi tip fustă, panglici pentru purtare, pantofi,
pantofi de sport, pantaloni pentru bebeluşi
(lenjerie de corp), pantofi pentru plajă, papuci,
papuci de baie, pălării din hârtie (imbrăcăminte),
pelerine, pernuţe împotriva transpiraţiei pentru
rochii, pijamale, plastroane pentru cămăşi, plătci
de cămăşi, ponchouri, rochii tip pulover / rochii
tip salopetă, saci pentru picioare, neîncălziţi
electric, salopete / combinezoane, sandale
de baie, slipuri de baie / pantaloni scurţi
de baie, sutiene, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, şaluri cu pene (articole de
îmbrăcăminte de pus la gât), şaluri, saronguri,
şosete, şorţuri (îmbrăcăminte), tălpi pentru
încălţăminte, tricotaje (îmbrăcăminte), tricouri cu
mânecă scurtă, uniforme.
35. Asistenţă în managementul afacerilor,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, consultanţă
în managementul afacerilor, cercetare de
marketing, demonstraţii cu produse, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, marketing, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale, publicitate,
promovarea vânzarilor pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
intermediere comercială, servicii de agenţie de
import-export, servicii de achiziţie pentru terţi,
servicii de comerţ online cu amănuntul, toate
aceste servicii pentru produsele specificate din
clasele 24 și 25.

───────

(210) M 2021 08581
(151) 01/12/2021
(732) SC CULA CU BERE SRL, SAT

MURANI NR. 183, JUD. TIMIŞ,
MURANI, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Cula cu Bere DIN
MAIESTRIE ARTIZANAL

(531) Clasificare Viena:
07.01.09; 05.01.10; 26.02.01; 26.11.03;
26.11.08; 05.07.02; 27.05.01

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

32. Bere, bere blondă, bere brună, bere bock,
bere cu aromă de cafea, bere neagră (cu malț
prăjit), bere neagră englezească (porter), bere
saison, beri aromatizate, beri artizanale, IPA
(bere blondă indiană).
40. Fabricarea berii.

───────
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(210) M 2021 08582
(151) 01/12/2021
(732) CAIORA DESIGN CONCEPT

SRL, SLT. PETRE PAPADOPOL
NR. 8, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, 900225,
CONSTANȚA, ROMANIA
ANAMARIA-RALUCA IORDAN,
SLT. PETRE PAPADOPOL
NR. 8, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, 900225,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

M IMASCHIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:poerocaliu (HEX
#FF8A00), negru (HEX #000000)

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────



 

Erată 

 

 Referitor la cererea de marcă „I love sleep, BABY” având număr de depozit 

M 2021 08477/26.11.2021 publicată în 06.12.2021, dintr-o eroare materială a fost 

omisă denumirea mărcii şi anume „I love sleep, BABY”. 



 

Erată 

 

 Referitor la cererea de marcă „Nutrisential Innovation from nature” având 

număr de depozit M 2021 08515/26.11.2021 publicată în 06.12.2021, dintr-o 

eroare materială a fost omis cel de-al treilea solicitant şi anume dl. Chiriac Gabriel, 

domiciliat în Str. Drumul bisericii nr. 50, Bl. A, Ap. 13, Voluntari, Judeţul Ilfov. 


