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Cereri Mărci publicate în 11/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

ASAR
SEISMIC CENTER ASAR

5 M 2021 00003 03/01/2021 ANAX ORTHOPEDICS SRL INSTITUTUL GENUNCHIULUI

6 M 2021 00004 04/01/2021 SC FLANDERS SRL FLANDERS

7 M 2021 00005 04/01/2021 ONE66 EXULTING SRL one66

8 M 2021 00006 04/01/2021 VALENTIN RADOI The Bucharest Post

9 M 2021 00008 04/01/2021 NEXT STAGE WHEELS EXPERT WHEELS
RESTORATION EST 2015

10 M 2021 00009 04/01/2021 CRISTIAN IONUT SOREA
VIOREL COSMIN DRAGU

GRAV

11 M 2021 00010 04/01/2021 A.C.S FULL CONTACT
SUBMISSIONAL ARTS
ACADEMY PIATRA NEAMT
VASILE-SEBASTIAN
PETRESCU

FSA Full-Contact Submissional
Arts Kenshinkan Karate
Academy Piatra-Neamţ România

12 M 2021 00012 04/01/2021 SC VINCON VRANCEA SA REGIS VINARIAM

13 M 2021 00014 04/01/2021 SC REWE ROMANIA SRL Caribé

14 M 2021 00015 04/01/2021 SC REWE ROMANIA SRL Caribé

15 M 2021 00016 04/01/2021 MIRCEA MUREŞANU BUCHAREST FESTIVAL &
FRINGE

16 M 2021 00017 04/01/2021 IOANA GRAMA 92 MEDIA SRL cream lingerie

1 M 2020 08298 04/12/2020 S.C. GOOD MEAT YXY SRL CARMANGERIA DOMNEASCA
Mananci ca pe vremuri, Traiesti
sanatos!

2 M 2020 09066 31/12/2020 S.C. HCR S.R.L. FAMILY ADVENTURE PARK

3 M 2020 09067 31/12/2020 S.C. MILPROME S.R.L. VILA DINO

4 M 2021 00002 02/01/2021 ASOCIATIA SEISMIC CENTER



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
02/01/2021-04/01/2021

TINCANI NR. 4A, BL. 824, SC.3,
AP.89, SECTOR 6, BUCURESTI,
051599, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CARMANGERIA DOMNEASCA
Mananci ca pe vremuri,

Traiesti sanatos!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.01.01; 02.01.11;
25.01.05

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
8021C, Pantone 4725C, Pantone
7521C), bleumarin (Pantone 532C),
negru (Pantone 447C), alb (Pantone
7541C)

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

29. Carne proaspătă, carne, carne afumată,
carne procesată, carne uscată, carne preparată,
carne ambalată.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate, publicitate și marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice.

───────

JOZSEF NR. 17, JUD. COVASNA,
SFÂNTUL GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(540)
FAMILY ADVENTURE PARK

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
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.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de

(210) M 2020 08298
(151) 04/12/2020
(732) S.C. GOOD MEAT YXY SRL, ALEA

(210) M 2020 09066
(151) 31/12/2020
(732) S.C. HCR S.R.L., STR. VARADI
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control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

TEIULUI NR. 79, JUD. BRAȘOV,
RÂȘNOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
VILA DINO

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

43. Servicii de restaurante și cazare temporară.
───────

(210) M 2021 00002
(151) 02/01/2021
(732) ASOCIATIA SEISMIC CENTER

ASAR, STRADA LUTARIEI
NR.1, JUDEȚUL IAȘI, COMUNA
HOLBOCA, 707252, IAȘI,
ROMANIA

(540)
SEISMIC CENTER ASAR

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 00003
(151) 03/01/2021
(732) ANAX ORTHOPEDICS SRL, STR.

DR. THOMA IONESCU NR.16 ET.
2 AP.3, SECTOR 5, BUCURESTI,
050573, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INSTITUTUL GENUNCHIULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 29.01.12; 26.15.25

(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5005),
alb (RAL 9016)

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

44. Servicii medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale.

───────

(210) M 2021 00004
(151) 04/01/2021
(732) SC FLANDERS SRL, STR. AL.

MACEDONSKI NR. 6, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200383, DOLJ,
ROMANIA

(540)
FLANDERS

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

27. Materiale de acoperit podelele, cu suprafața
dură.

───────

(210) M 2020 09067
(151) 31/12/2020
(732) S.C. MILPROME S.R.L., STR.
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(210) M 2021 00005
(151) 04/01/2021
(732) ONE66 EXULTING SRL, STR.

ZIZINULUI, NR.106A, BIROUL B-
E-7, BRASOV, 500407, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

one66

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.07.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#FFD700), maro

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 00006
(151) 04/01/2021
(732) VALENTIN RADOI, ALEEA

GORNESTI, BLOC 55 SCARA
3 ETAJ 1 APARTAMENT 47,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
The Bucharest Post

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, abonament la un
pachet media de informații, abonament la
ziare electronice, abonamente la servicii de
baze de date prin telecomunicatii, achiziții de
produse în numele societăților terțe, analiză
de preț, administrarea vânzărilor, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, consiliere cu privire la produse de
consum, consiliere cu privire la produse de
consum în legătură cu calculatoarele portabile,
furnizare de informații despre produse de larg

consum prin internet, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, evaluare
prin compararea prețurilor la cazare, cotații de
preț pentru produse sau servicii, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizare de
recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea de asistență pentru produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire la
software, furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, informare cu
privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, informații
despre metode de vânzare, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, negociere de contracte
privind achiziția și vânzarea de produse,
negociere de tranzacții comerciale pentru
terți, organizare de abonamente la pachete
media, organizare de abonamente la servicii
de internet, organizare de abonamente la
mijloace de informare, obținere de contracte
pentru achiziția și vânzarea de produse și
servicii, obținere de contracte de vânzare de
produse, pentru alte persoane, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți
prin sisteme de telecomunicații, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
organizare de abonamente la ziare electronice,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, organizarea de servicii contractuale
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(comerciale) cu terți, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, realizare de
abonamente la pachete de informații, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, realizarea abonamentelor la servicii
telematice, telefonice și informatice (internet),
servicii administrative privind trimiterea de clienți
către avocați, servicii administrative referitoare
la planurile de cumpărare de acțiuni de către
angajați, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de achiziții, servicii
de analiză a prețurilor, servicii de aprovizionare
cu articole de birou pentru terți, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi automate
de stoc pentru întreprinderi, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de comparare a prețurilor
la energie, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor firme, servicii de consultanță referitoare la
achiziții de bunuri și servicii, servicii de consiliere
și consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
servicii de intermediere comercială referitoare
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terți,
servicii pentru promovarea exporturilor, servii de
abonamente la publicații, pentru terți, vânzare
prin licitație publică, telecomunicații (servicii de
abonamente la servicii de -pentru terți), difuzare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale publicitare online, închiriere de spațiu
publicitar online, servicii online de prelucrare
de date, servicii de administrare a comunităților
online, compilare de anuare online ale firmelor,
servicii de publicitate și marketing online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, oferte pentru licitații online în numele
terților, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unui catalog online cu

informații comerciale pe internet, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
realizare de sondaje online de cercetare în
domeniul administrării afacerilor, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un
site web, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, servicii comerciale
online în cadrul cărora vânzătorul publică
produsele care urmează a fi licitate, iar licitația
are loc pe internet.
36. Furnizare de informații financiare online,
informații online despre bursa de valori oferite
dintr-o bază de date electronică sau pe
internet, furnizare de informații online despre
asigurări, oferite dintr-o bază de date electronică
sau pe internet, furnizare de informații online
despre reasigurări, oferite dintr-o bază de
date electronică sau pe internet, furnizare de
informații online despre bursa de valori, dintr-
o bază de date electronică sau pe internet,
servicii de informare în domeniul finanțelor,
furnizate online prin intermediul unei baze de
date computerizate sau prin internet.
38. Furnizare de servicii de comunicații
online, servicii de informații online privind
telecomunicațiile, servicii online, și anume
expediere de mesaje, furnizare de servere
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de servicii
de buletine informative electronice și camere
de chat online, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, transfer de informații și de date
prin servicii online și pe internet, furnizarea de
buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
02/01/2021-04/01/2021

calculatoare, furnizare de spații de chat online
pentru transmiterea de mesaje, comentarii și
conținut multimedia între utilizatori, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere.
41. Publicare online de ziare electronice,
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de publicații electronice online
nedescărcabile în domeniul muzicii, furnizare
de informații și știri online în domeniul formării
profesionale, organizare de cursuri de formare
online cu privire la alimentație, furnizare de
romane grafice online care nu pot fi descărcate,
servicii educative online prin baze de date
informatice, internet sau extranet, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului cu
jocuri pe calculator, furnizare de divertisment
online sub formă de show-uri de jocuri, furnizare
de informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, servicii specifice galeriilor
de artă, furnizate online printr-un link de
telecomunicații, furnizarea unei reviste online
care conține informații în domeniul jocurilor
de calculator, servicii de bibliotecă online,
și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
furnizare online de benzi desenate și romane
grafice care nu pot fi descărcate, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
publicare de ghiduri, hărți de călătorie, registre
cu orașe și liste online, pentru uzul călătorilor,
nedescărcabile, furnizare de informații despre
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online.
42. Furnizare de software nedescărcabil online,
găzduire de spații web online pentru terți,
pentru partajare de conținut online, programare
de software pentru publicitate online, găzduire
de facilități web online pentru pentru alte
persoane, găzduire de conținut digital, și anume
jurnale și bloguri online, furnizarea accesului
temporar la software cu autentificare unică
online, nedescărcabil, furnizare de informații
online despre servicii de analize și cercetare
industrială, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator online, nedescărcabil
pentru traducere, permiterea utilizării temporare
de instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, creare de pagini web
stocate electronic pentru servicii online și pe
internet, prestare de servicii de asistență online
pentru utilizatorii de programe de calculator,
servicii de administrare de site-uri web și hosting

online pentru terți, asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil pentru
gestionarea bazelor de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru importarea și gestionarea datelor,
planificare, creare, dezvoltare și întreținere de
site-uri web online pentru terți, găzduire de spații
web online pentru terți, pentru realizarea de
discuții interactive, furnizare de software online
care nu poate fi descărcat, pentru utilizare în
comunicații, furnizare de software online care
nu poate fi descărcat, pentru procesare de text,
furnizare de software online care nu poate fi
descărcat, pentru gestionarea bazelor de date,
găzduirea unui site web online pentru crearea și
găzduirea de micro site-uri web pentru afaceri.

───────

(210) M 2021 00008
(151) 04/01/2021
(732) NEXT STAGE WHEELS, STR.

SOMESUL RECE NR. 73,
CONSTRUCTIA C3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EXPERT WHEELS
RESTORATION EST 2015

(531) Clasificare Viena:
01.01.04; 14.05.03; 27.05.01; 27.05.17

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

37. Servicii de reparaţii autovehicule.
───────
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(210) M 2021 00009
(151) 04/01/2021
(732) CRISTIAN IONUT SOREA, STR.

EUROPA,6, BL. J3, SC. A, AP. 406,
JUDEŢ ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, 077175, ILFOV, ROMANIA
VIOREL COSMIN DRAGU, STR.
LIBERTATII, BL. M5, AP. 602,
JUDEŢ ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, 077175, ILFOV, ROMANIA

(540)

GRAV

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Slipuri de baie/pantaloni scurţi de
baie, şorţuri (îmbrăcăminte), chiloţi tip
boxeri, şepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), chimonouri, chiloţi de damă/
chiloţi pantalonaşi, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, jachete cu glugă (parka), pelerine,
pijamale, cămăşi, cămăşi cu mânecă scurtă,
papuci, şosete, tălpi pentru încălţăminte, articole
sport din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere, tricouri cu mânecă
scurtă, pantaloni, chiloţi, lenjerie de corp/
desuuri, îmbrăcăminte impermeabilă, costume
din neopren pentru schi nautic (îmbrăcăminte).
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata, servicii de intermediere comercială,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor în mediile de

comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive.

───────

(210) M 2021 00010
(151) 04/01/2021
(732) A.C.S FULL CONTACT

SUBMISSIONAL ARTS ACADEMY
PIATRA NEAMT, ALEEA ULMILOR
NR. 24, BL. B3, SC.A, ET. 2, AP.12,
JUD. NEAMT, PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA
VASILE-SEBASTIAN PETRESCU,
ALEEA ULMILOR NR. 24, BL.
B3, SC.A, ET. 2, AP.12, JUD.
NEAMT, PIATRA NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

FSA Full-Contact
Submissional Arts

Kenshinkan Karate Academy
Piatra-Neamţ România

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.01.07;
26.01.16; 26.01.18; 02.09.14

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

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

───────
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(210) M 2021 00012
(151) 04/01/2021
(732) SC VINCON VRANCEA SA, STR.

AVÂNTULUI NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
REGIS VINARIAM

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru producţia de băuturi.
35. Servicii de promovare (reclamă), publicitate,
administrarea afacerilor, managementul
afacerilor, relaţii publice.
39. Servicii de transport, ambalare şi depozitare.

───────

(210) M 2021 00014
(151) 04/01/2021
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Caribé

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

32. Băuturi non-alcoolice, băuturi gazoase
(carbogazoase), băuturi necarbogazoase cu suc
de fructe, ceai rece, apă tonică.

───────

(210) M 2021 00015
(151) 04/01/2021
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Caribé

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

32. Băuturi non-alcoolice, băuturi gazoase
(carbogazoase), băuturi necarbogazoase cu suc
de fructe, ceai rece, apă tonică.

───────

(210) M 2021 00016
(151) 04/01/2021
(732) MIRCEA MUREŞANU, STR.

ALIORULUI NR. 2, BL. D13, SC. 2,
AP. 16, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

BUCHAREST
FESTIVAL & FRINGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizarea de
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evenimente sportive, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de spectacole, organizare de
spectacole muzicale, organizarea de spectacole
culturale, organizare de spectacole pe scenă,
organizare de spectacole în direct, organizare
de spectacole de divertisment, organizare de
spectacole în scopuri educative, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de rezervări de bilete la spectacole și
alte evenimente de divertisment.

───────

(210) M 2021 00017
(151) 04/01/2021
(732) IOANA GRAMA 92 MEDIA SRL,

STR. EUGEN IONESCO NR.67,
SC. 3, ET 6, AP.92, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR.33, AP. 07,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

cream lingerie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

îmbrăcăminte din mătase, îmbrăcăminte pentru
dormit.

───────

clase:
25. Combinezoane, lenjerie intimă, lenjerie
intimă de damă, lenjerie intimă pentru bărbați,
lenjerie intimă pentru modelarea corpului,
corsete (îmbrăcăminte), pijamale, pijamale
pentru gravide, pijamale pentru fetițe, halate
de casă, haine de casă, pantaloni de trening,
jachete de trening, bluze de trening, rochii
pentru femei, cămăși de noapte, articole de


