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Cereri Mărci publicate în 21/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 08333 14/12/2021 SC ROM ENERGY
ARMSTRONG SRL

Rom Energy Armstrong 1994

2015 SRL
Soluție hidroizolație bituminoasă

8 M 2021 08901 14/12/2021 DACII LIBERI S.R.L. DACII LIBERI

9 M 2021 08903 14/12/2021 COMUNITATEA
EMAGICIENILOR SRL

Comunitatea Emagicienilor

10 M 2021 08904 14/12/2021 ROXANA ELENA BOHILTEA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
MEDICINĂ PREVENTIVĂ

11 M 2021 08905 14/12/2021 TIMBERSTAR SRL TIMBERSTAR

12 M 2021 08906 14/12/2021 EDIL SEMPRE SRL Mobilă JAKY

13 M 2021 08907 14/12/2021 SC JUNIOR INTERNATIONAL
TALENT SRL

JUNIOR INTERNATIONAL TV

14 M 2021 08909 14/12/2021 TRIMAX SOLUTIONS S.R.L. TRIMAX Viziune. Expunere.

15 M 2021 08911 14/12/2021 CAPITAL ONLINE SRL AquaSpa

16 M 2021 08912 14/12/2021 DYNAMIC MEDIA SIGN SRL e edeprint.ro

17 M 2021 08913 14/12/2021 MOSONEGO OSHER Fuzze

18 M 2021 08914 14/12/2021 MOSONEGO OSHER fume

19 M 2021 08915 14/12/2021 LIVIU CHIRIC faragrija.ro

20 M 2021 08916 14/12/2021 VERTIS FOODS SRL MY JOY

21 M 2021 08917 14/12/2021 FILDAS TRADING SRL TUSEXIN

22 M 2021 08919 14/12/2021 TATARCA SI ASOCIATII SRL ALAPLAYA

23 M 2021 08920 14/12/2021 SALOFARM LOGISTIC S.R.L. SALOFARM LOGISTIC

24 M 2021 08921 14/12/2021 JAITIM EVENTS S.R.L. LE PALATINE

25 M 2021 08922 14/12/2021 LUTOYA CREATIV S.R.L. LUTOYA

3 M 2021 08831 14/12/2021 COPILUL VERDE SRL Shelfie

4 M 2021 08836 14/12/2021 MIKONIST COCEPT SRL Yumoș

5 M 2021 08859 13/12/2021 S.S. ASSAULT GROUP SRL S.S. ASSAULT GROUP

6 M 2021 08899 14/12/2021 NATURA FINE FOOD SRL NATURA ATAT DE SIMPLU

7 M 2021 08900 14/12/2021 LASSILVAS MULTISERVICE

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 08196 13/12/2021 RECOSTORE TRADING SRL Recostore
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 08923 14/12/2021 GHERDAN ȘI ASOCIAȚII

SOCIETATĂ CIVILĂ DE
AVOCAȚI

GHERDAN & ASSOCIATES
SPORTS LAWYERS

27 M 2021 08924 14/12/2021 ADRIAN CODIN FORTA DREPTEI

28 M 2021 08925 14/12/2021 ROBIN GOOD SRL Robin Good

29 M 2021 08926 14/12/2021 FOTICA BOGDAN
INTREPRIDERE INDIVIDUALA

Milk&Memories bijuterii cu lapte
matern Iași

30 M 2021 08927 14/12/2021 ASOCIATIA
PRODUCATORILOR DE
PORUMB DIN ROMANIA

FarmConect Romania - Targul
agriculturii romanesti

31 M 2021 08928 14/12/2021 WEBSPIRE SRL WEBSPIRE

32 M 2021 08929 14/12/2021 ASOCIATIA
PRODUCATORILOR DE
PORUMB DIN ROMANIA

FARM CONECT România
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POIANA CU ALUNI, NR 3,
BLOC 10, SCARA 1, ETAJ 4
APARTEMANT 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022874, ROMANIA

(540)
Recostore

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2021 08333
(151) 14/12/2021
(732) SC ROM ENERGY ARMSTRONG

SRL, STR. BARAJUL ARGEŞ
NR. 41, LOT 1 B, PARTER, AP.
3C, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Rom Energy Armstrong 1994

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:rosu, portocaliu,
galben, verde, albastru

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

6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și

construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, fitinguri metalice de compresie
cu doua ferule.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate, reductoare de presiune
(piese mașini), separatoare de abur (masini),
cazane cu abur pentru mașini, pompe pentru
unitatile de condens.
11. Valve utilizate în lichide și gaze, respectiv:
valve/robineți cu bila, sertar, cutit, future, ventil,
de sens, oale de condens, echipamente în
domeniul abur/condens, respectiv: filtre pentru
instalații industriale inclusiv fitingurile și valve
pentru instalații industriale.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
și rășini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanșare, umplere
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice.
35. Servicii de comerț cu garniture de etanșare,
servicii de comerț al altor mașini și echipamente
(echipamente industrial).
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, servicii de asistență tehnică la
alegerea echipamentelor, la montaj, la punerea
în funcțiune și pe perioada de garanție și
post garanție, servicii de punere în funcțiune și
reparații a echipamentelor utilizate în industrie și
alte ramuri de activitate, instalarea, întreținerea
și reparația mașinilor, informații legate de
reparații.
40. Producție de garniture de etanșare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului, activități de inginerie
și consultanță tehnică legate de mașini și
echipamente, consultanță tehnologică.

───────

(210) M 2021 08196
(151) 13/12/2021
(732) RECOSTORE TRADING SRL,
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(210) M 2021 08831
(151) 14/12/2021
(732) COPILUL VERDE SRL, STR.

CANTONULUI NR. 20, JUD. ILFOV,
CORBEANCA, 077065, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Shelfie

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

16. Cărți, cărți documentare, cărți manuscrise,
cărți comemorative, cărți educative, cărți școlare,
cărți ilustrate, registre (cărți), ambalaje pentru
cărți, cărți de muzică, cărți cu nume, cărți pentru
copii, cărți de bucate, cărți poștale și cărți poștale
ilustrate, cărți de desen, cărți de vizită, cărți
pop-up, cărți pentru semnături, cărți poștale
nescrise, supracoperte pentru cărți, cărți non-
ficțiune, cărți de ficțiune, cărți muzicale tipărite,
carti cu informatii, carti cu partituri, cărți de
povești, cărți poștale ilustrate, cărți de onoare,
cărți de pictură, cărți poștale, cărți de colorat,
coperte de legat cărți, cărți cu rețete culinare,
cărți legate cu spirală, cărți cu artă grafică, hârtie
pentru ambalarea cărților, cărți cu abțibilduri
pentru activități, folii de împachetat pentru cărți,
cărți de povești pentru copii, cărți de răzuit
pentru desenat, cărți de colorat pentru adulți,
cărți promoționale (albume de fotografii), colecții
de cărți de ficțiune, colecții de cărți non-ficțiune,
cărți poștale cu răspunsuri tipărite, cărți de joc cu
întrebări, coperte de protecție pentru cărți, cărți
tipărite în domeniul educației muzicale, coperte
(coperți) din hârtie pentru cărți, cărți de desenat
sau de scris, cărți în domeniul cursurilor de
golf, cărți pentru copii care includ o componentă
audio, cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, serii de cărți cu indicii pentru
jocuri pe calculator.

───────

(210) M 2021 08836
(151) 14/12/2021
(732) MIKONIST COCEPT SRL, ŞOS.

DUDEŞTI-PANTELIMON, NR.
42, SECTORUL 3, BUCURESTI,
900700, ROMANIA

(540)

Yumoș

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 21.01.25

(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 esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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LIVIU CIULEI NR. 23, ET. P, AP. 1,
JUDEȚ SIBIU, CISNADIE, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

S.S. ASSAULT GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05; 03.01.16; 26.01.01;
26.11.03

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de stingere a incendiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul securitatii
si a stingerii a incendiilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de stingere
a incendiilor, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, demonstrație
de vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii

de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții comerciale
virtuale online, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, realizare de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, prezentare de
produse în scopuri de comercializare, organizare
de lansări de produse, organizarea și
desfășurarea de prezentări de produse,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse de stingere a incendiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse de stingere a incendiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse de stingere a incendiilor,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări în scop
promoţional, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor (recrutare de personal).
37. Instalare de alarme anti-incendiu, reparații
de alarme anti-incendiu, repararea pagubelor
cauzate de incendii, întreținere de instalații
de alarme de incendiu, servicii de reîncărcare
a stingătoarelor de incendii, reparații sau
întreținere de alarme de incendiu, instalare
de protecție împotriva incendiilor industriale,
montare de sisteme de stingerea incendiilor,
întreținerea și repararea sistemelor de detectare

(210) M 2021 08859
(151) 13/12/2021
(732) S.S. ASSAULT GROUP SRL, STR.
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a incendiilor, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă de incendiu, instalare de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă anti-
incendiu, întreținere și reparații de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de prevenire a incendiilor, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
detectoarelor de incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de stingere a incendiilor, întreținere
și reparații de sisteme de alarmă anti-incendiu,
închiriere de retroexcavatoare, închiriere de
excavatoare, închiriere de scări, închiriere
de miniexcavatoare, închiriere de încărcătoare
articulate, închiriere de mașini grele, închirierea
pompelor de drenaj, închiriere de unelte
de construcție, închiriere de planșe pentru
schele, instalarea sistemelor de securitate,
instalare de sisteme de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru vehicule,
întreținere și service de alarme de securitate,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de aparate de securitate
pentru case, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru echipamente
sub presiune, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de securitate și de
siguranță, întreținere și reparare de dispozitive
de securitate pentru echipamente sub presiune,
servicii de informații referitoare la instalarea de
sisteme de securitate, montarea de protecție
ignifugă activă, montarea de protecție ignifugă
pasivă, reparare de ochelari de protecție,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri
(izolare), aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, aplicarea de straturi de protecție de
suprafață, aplicarea de acoperiri de protecție
pe suprafețele construite, întreținere și reparare
de sisteme de protecție împotriva trăsnetelor,
instalare și reparare de echipamente de protecție
împotriva inundațiilor, ignifugare pe durata
construcției, izolarea ignifugă a clădirilor în timpul
construcției, service de urgență la instalațiile de
furnizare a gazului, servicii de service de urgență
la istalațiile de furnizare curentului electric,
service de urgență la instalațiile de furnizare a
apei, servicii de evacuare (curățenie), instalații
pentru sisteme de evacuarea căldurii, instalare
de sisteme de evacuarea fumului, curățarea
coșurilor de fum, reparații de alarme antifurt,
servicii de instalare de alarme, reparații de
alarme, instalarea de alarme antifurt, instalare de
alarme antifurt, instalare,întreținere și reparare
de alarme antifurt, întreținerea și repararea
alarmelor, instalațiilor de închidere și siguranță,

instalare și reparare de dispozitive de alarmă
antifurt, întreținere de utilaje industriale, reparații
și întreținere de clădiri, inspecția vehiculelor
înainte de întreținere, întreținere și reparare
de angrenaje, stații service pentru întreținerea
vehiculelor, instalare, întreținere și reparații de
mașinărie, întreținere și reparare de transmisii
manuale, reparare și reparare de vehicule
electrice, reparații de utilaje, reparații de mașini,
renovarea și repararea clădirilor, detectarea
scurgerilor în interiorul clădirilor, inspecția
clădirilor pentru detectarea dăunătorilor de
lemn, inspecția structurilor pentru detectarea
dăunătorilor de lemn, detectarea curenților de
aer în clădiri, inspecția vehiculelor înainte de
reparații, inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor
de construcție).
39. Inchiriere de autovehicule rutiere, închirierea
mijloacelor de transport, servicii de închiriere
de mașini, închiriere de furgonete pentru
demenajări, închiriere de căi carosabile
mobile, salvare subacvatică (transport), servicii
scufundări (salvare), servicii de salvare
(transport), salvare, recuperare și remorcare,
operațiuni de salvare (transport), salvare de
persoane (transport), salvare de nave, salvarea
(transport) vehiculelor în aer, salvarea (transport)
vehiculelor în apă, salvare încărcături de pe
cargoboturi (transport), servicii de scufundări
pentru salvare, salvarea (transport) vehiculelor
de la sol, servicii de salvare a animalelor
(transport), servicii de salvare, recuperare și
remorcare, închirieri de aparate de scufundări
pentru salvare, servicii de salvare a animalelor
de companie (transport), remorcarea de urgență
a automobilelor, tractarea de urgență a
camioanelor, tractare de urgență de autovehicule
sau camioane, inspecție de bunuri pentru
transport.
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii de agenții de detectivi, servicii de
consultanță cu privire la prevenirea infracțiunilor,
servicii de consultanță în materie de prevenire
a criminalității, servicii de portar (concierge),
servicii oferite de un detectiv, servicii de
portar hotelier (concierge), servicii de rețele
de socializare on-line, supraveghere de copii
la domiciliu, supravegherea la domiciliu pentru
animale de companie, servicii de hrănire a
pisicilor (în absența stăpânilor), servicii de birouri
de obiecte pierdute, servicii de securitate fizică,
servicii de securitate pentru clădiri, consultanță
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în materie de securitate, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor şi a altor valori, gardă de
corp personală (escortă), escortă personală
(gardă de corp), servicii prestate de gardă de
securitate, furnizare de informații despre servicii
prestate de un agent de securitate, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
monitorizare avertizoare de incendiu, închiriere
de avertizoare de incendiu, servicii de
stingerea incendiilor, furnizare de informații
privind închirierea detectoarelor de incendiu,
consultanță în materie de prevenire a incendiilor,
închiriere de uniforme, închiriere de extinctoare,
închiriere de alarme, închiriere de echipamente
de siguranță, închiriere de îmbrăcăminte de
protecție, monitorizarea sistemelor de securitate,
marcaj de securitate pentru bunuri, consultanță
în materie de securitate fizică, închiriere de
aparatură de securitate, marcaj de securitate
a documentelor, controlul de securitate al
bagajelor, inspectarea uzinelor în scopuri
de securitate, consultanță în materie de
securitate radiologică, servicii de inspecții de
securitate pentru terți, control de securitate
al pasagerilor liniilor aeriene, evaluare a
riscurilor în materie de securitate, închiriere
de aparate de supraveghere de securitate,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de control de securitate
al bagajelor în aeroporturi, control de securitate
pentru persoane și bagaje în aeroporturi,
servicii de control de securitate al bagajelor la
aeroport, servicii de securitate pentru protejarea
proprietății și a persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale și
a persoanelor, servicii de salvarea oamenilor,
servicii de salvare cu bărci de salvare, servicii
de salvamont, servicii de salvamar, închiriere
de veste de salvare, închiriere de echipamente
de protecție, salvare, siguranță și aplicare a
legii, închiriere de căști de protecție, închiriere
de măști de protecție, consultanță în legătură
cu respectarea protecției datelor, închiriere
de îmbrăcăminte și echipamente de protecție,
administrarea riscurilor pentru sănătate și
siguranță, servicii de evaluare a riscului
pentru sănătate și siguranță, supravegherea
alarmelor antiefracție, servicii de monitorizare
a alarmelor, servicii de detectare de bombe,

servicii de detectare și dezamorsare a bombelor,
furnizare de haine persoanelor nevoiașe (servicii
caritabile), furnizare de încălțăminte pentru
persoane nevoiașe (servicii caritabile), servicii
de lobby, nu în scopuri comerciale, servicii
de asistență legală, furnizare de servicii de
suport personal pentru familiile pacienților
care suferă de boli care le pun în pericol
viața, furnizare de sprijin emoțional pentru
familii, servicii de soluţionare alternativă a
litigiilor, servicii de arbitraj, închirierea articolelor
de îmbrăcăminte, auditare a conformității de
reglementare, auditare a conformității juridice,
cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, administrarea juridică
a licenţelor, servicii juridice în legătură cu
negocierea contractelor pentru terţi, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă/
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), servicii de monitorizare
juridică, servicii de reprezentare juridică, servicii
de concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
servicii privind litigiile, servicii de reţele de
socializare online, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanță în materie de securitate
în muncă, marcarea câinilor în vederea
identificării acestora, în scopuri de securitate.

───────
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(210) M 2021 08899
(151) 14/12/2021
(732) NATURA FINE FOOD SRL, STR.

TRAIAN POPOVICI, NR. 110,
ETAJ 1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NATURA ATAT DE SIMPLU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 06.19.11;
06.19.16; 05.07.02

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

30. Cafea, ceai, cacao, orez, tapioca, sago,
inlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, păine, patiserie si cofetărie, inghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oțet, sosuri, condimente, gheață.

───────

(210) M 2021 08900
(151) 14/12/2021
(732) LASSILVAS MULTISERVICE

2015 SRL, STR. DRAGOVA, NR.
17, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Soluție hidroizolație

bituminoasă
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale de construcții respectiv produse
bituminoase pentru construcții.

───────
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(210) M 2021 08901
(151) 14/12/2021
(732) DACII LIBERI S.R.L., NR.803,

SAT PETROVA, JUDEȚ
MARAMUREȘ, COMUNA
PETROVA, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

DACII LIBERI

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 24.11.18; 26.03.23; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de motel, servicii de alimentaţie
publică, servicii oferite de un restaurant, servicii
oferite de baruri și cafenele, servicii de bistro,
servicii de catering, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2021 08903
(151) 14/12/2021
(732) COMUNITATEA EMAGICIENILOR

SRL, STR. PROGRESULUI NR.
8, JUDEȚ BRAȘOV, GHIMBAV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Comunitatea Emagicienilor

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

41. Organizarea de cursuri de formare,
organizare de cursuri, coordonare de cursuri,
furnizare de cursuri educaționale, organizare și
coordonare de cursuri, organizarea de cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
organizarea de cursuri de instruire în software
de calculator, furnizare de cursuri de pregătire
în domeniul informaticii, coordonare de cursuri
cu privire la administrarea afacerilor, organizarea
de cursuri de instruire în planificarea strategică
în domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, instruire în operarea
sistemelor software, servicii de formare în
domeniul utilizării software-lui de calculator.

───────
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(210) M 2021 08904
(151) 14/12/2021
(732) ROXANA ELENA BOHILTEA,

STR. HAGIULUI 14, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
MEDICINĂ PREVENTIVĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 24.01.05; 24.17.02

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

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

44. Examinare medicală (screening), servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii medicale clinice, asistență medicală,
închirierea de echipamente medicale, servicii de
moașe, îngrijire medicală, îngrijire paleativă.

───────

(210) M 2021 08905
(151) 14/12/2021
(732) TIMBERSTAR SRL, STRADA

NARCISELOR NR. 8, COMUNA
SÂNGEORGIU DE MUREȘ, JUDEȚ
MUREȘ, SAT SÂNGEORGIU DE
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TIMBERSTAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02; 05.01.16

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

10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
echipament pentru exerciții fizice, aparate de
imagistică medicală, măști și echipament pentru
respirație artificială, aparate și instrumente
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chirurgicale de uz medical, aparate și
instrumente chirurgicale de uz dentar,
echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, echipament chirurgical și de tratare
a rănilor, dispozitive endoscopice, aparate
radiologice de uz medical, aparate și instrumente
chirurgicale, dispozitive auditive.
24. Materiale textile, produse textile
și înlocuitori, articole textile imprimate
individuale, materiale folosite pentru fabricarea
îmbrăcămintei, etichete din material textil,
materiale textile elastice pentru îmbrăcăminte,
materiale textile folosite la fabricarea
încălțămintei, materiale textile folosite la
fabricarea îmbrăcăminții sportive, materiale
textile (produse).
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), bluze și șorturi pentru sport,
ciorapi, hanorace, îmbrăcăminte, încălțăminte
de sport, jachete sport, maiouri, pantaloni,
pantaloni de sport, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, saboți, sacouri sport, teniși, tricouri,
bluze.
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,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, regruparea în
avantajul terților a aparatelor și instrumentelor
medicale și veterinare, dispozitivelor pentru
mobilitate, dispozitivelor pentru protecția auzului,
îmbrăcămintii, articolelor pentru acoperirea
capului și încălțămintei, susținătoare și suporturi
de uz medical, îmbrăcămintii, articolelor pentru
acoperirea capului și încălțămintei pentru
personal medical și pacienți, mobilierului

medical și paturilor, echipament pentru
deplasarea pacienților, proteticii și implanturilor
artificiale, echipamentului pentru exerciții fizice,
aparatelor de imagistică medicală, măștilor
și echipamentelor pentru respirație artificială,
aparatelor și instrumentelor chirurgicale de
uz medical, aparatelor și instrumentelor
chirurgicale de uz dentar, echipamentelor
pentru diagnosticare, examinare și monitorizare,
echipamentului chirurgical și de tratare a
rănilor, dispozitivelor endoscopice, aparatelor
radiologice de uz medical, aparatelor
și instrumentelor chirurgicale, dispozitivelor
auditive, materialelor textile, produselor textile
și înlocuitorilor, articolelor textile imprimate
individual, materialelor folosite pentru fabricarea
îmbrăcămintei, etichetelor din material textil,
materialelor textile elastice pentru îmbrăcăminte,
materialelor textile folosite la fabricarea
încălțămintei, materialelor textile folosite la
fabricarea îmbrăcăminții sportive, materialelor
textile (produse), articolelor de îmbrăcăminte,
articolelor de îmbrăcăminte pentru sport,
articolelor de încălțăminte, articolelor pentru
acoperirea capului, articolelor sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), bluzelor și
șorturilor pentru sport, ciorapilor, hanoracelor,
îmbrăcămintii, încălțămintei de sport, jachetelor
sport, maiourilor, pantalonilor, pantalonilor de
sport, părților de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articolelor pentru acoperirea capului, saboților,
sacourilor sport, tenișilor, tricourilor, bluzelor (cu
excepția transportului lor), pentru a permite
clienților să le vadă si 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.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/12/2021

(210) M 2021 08906
(151) 14/12/2021
(732) EDIL SEMPRE SRL, SOSEAUA

NATIONALA NR. 92, COM.
PUFESTI, JUDEȚ VRANCEA, SAT
DOMNESTI-TARG, VRANCEA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mobilă JAKY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.02; 12.01.03;
12.01.19

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier de baie, oglinzi
(sticlă argintată), paturi, așternuturi, saltele și
perne, accesorii (nemetalice) pentru dulapuri,
accesorii pentru mobilier, care nu sunt din
metal respectiv: rafturi de mobilă, piciorușe
de mobilă, mânere pentru mobilă (șifoniere),
birouri, birouri și mese, canapele de două
locuri, canapele (care sunt extensibile), canapele
de perete, comode, corpuri cu sertare pentru
depozitare (mobilier), corpuri de bucătărie,
corpuri de dulapuri, cotiere pentru mobilă,
dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
divane din lemn, divane din răchită, dulapuri
ca mobilier, dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu

vitrină, dulapuri de bucătărie, dulapuri de haine,
dulapuri de veselă (mobilă), dulapuri încastrate,
dulăpioare suspendate, etajere de birou, fotolii
rabatabile, huse de protecție pentru mobilier
(ajustate), huse de scaune (adaptate) pentru
mobilier, leagăne pentru verandă, mese, mese
de bucătărie, mese de conferință, măsuțe,
măsuțe de toaletă, măsuțe pentru computere,
mese (mobilier), mese pentru grădină, mese
pentru săli de mese, mobilă cu pat încorporat,
mobile care se pot transforma în pat, mobile de
birou, mobilier capitonat, mobilier de bucătărie,
mobilier de exterior, mobilier din lemn, mobilier
din piele, mobilier pentru cameră de zi, mobilier
pentru copii, mobilier pentru dormitor, noptiere,
paravane mobile (mobilier), pergole (mobilier),
polițe, scaune, scaune ca mobilier de birou,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune de
copii, șifoniere, suporturi de umbrele, taburete,
vitrine de prezentare (altele decât vitrinele
frigorifice), paturi, paturi-canapea, paturi divan,
paturi supraetajate, paturi pentru copii, canapele,
canapele extensibile, fotolii, perne pentru fotolii,
fotolii rabatabile (mobilier), mobilier baie, oglinzi
de baie.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilă și mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier de baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu oglinzi (sticlă argintată),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
paturi, așternuturi, saltele și perne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
mobilier, care nu sunt din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu birouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu birouri și mese, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu canapele de două
locuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu canapele (care sunt extensibile),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu canapele de perete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu comode, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu corpuri cu
sertare pentru depozitare (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu corpuri
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu corpuri de dulapuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cotiere
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pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu divane din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu divane
din răchită, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dulapuri ca mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulapuri
cu oglinzi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dulapuri cu vitrină, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulapuri de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dulapuri de haine, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dulapuri de veselă
(mobilă), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dulapuri încastrate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulăpioare
suspendate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu etajere de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fotolii rabatabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse de scaune (adaptate) pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu leagăne pentru verandă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese de conferință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu măsuțe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu măsuțe de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu măsuțe pentru
computere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
pentru grădină, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese pentru săli de mese,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă cu pat încorporat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobile care se
pot transforma în pat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobile de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
capitonat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
de exterior, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilier din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilier pentru cameră de zi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilier pentru
dormitor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu noptiere, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu paravane mobile
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pergole (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu polițe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scaune, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu scaune ca mobilier de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scaune adaptate pentru bebeluși, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scaune
de copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șifoniere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi de umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu taburete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vitrine de prezentare (altele
decât vitrinele frigorifice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu paturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu paturi-
canapea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu paturi divan, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu paturi supraetajate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu paturi pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu canapele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu canapele
extensibile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fotolii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu perne pentru fotolii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fotolii rabatabile (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier baie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu oglinzi
de baie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă și mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilier de baie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu oglinzi
(sticlă argintată), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu paturi, așternuturi, saltele și perne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
accesorii (nemetalice) pentru dulapuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu birouri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
birouri și mese, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu canapele de două locuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu canapele (care
sunt extensibile), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu canapele de perete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu comode,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
corpuri de bucătărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu corpuri de dulapuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cotiere
pentru mobilă, servicii de vânzare cu ridicata
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în legătură cu dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu divane din lemn, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu divane din răchită,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dulapuri ca mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dulapuri cu oglinzi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dulapuri cu
vitrină, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu dulapuri de bucătărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dulapuri de haine, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dulapuri de
veselă (mobilă), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dulapuri încastrate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dulăpioare
suspendate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu etajere de birou, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fotolii rabatabile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
de protecție pentru mobilier (ajustate), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
de scaune (adaptate) pentru mobilier, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu leagăne
pentru verandă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mese, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mese de bucătărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mese
de conferință, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu măsuțe, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu măsuțe de toaletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
măsuțe pentru computere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mese (mobilier), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mese
pentru grădină, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mese pentru săli de mese, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă cu
pat încorporat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobile care se pot transforma în
pat, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobile de birou, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilier capitonat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilier
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobilier de exterior, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilier din
lemn, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilier din piele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilier pentru cameră
de zi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilier pentru copii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilier pentru dormitor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
noptiere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu paravane mobile (mobilier), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pergole
(mobilier), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu polițe, servicii de vânzare cu ridicata

în legătură cu scaune, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu scaune ca mobilier de
birou, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu scaune adaptate pentru bebeluși, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu scaune
de copii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șifoniere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suporturi de umbrele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
taburete, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vitrine de prezentare (altele decât
vitrinele frigorifice), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu paturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu paturi-canapea, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu paturi
divan, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu paturi supraetajate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu paturi pentru copii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu canapele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
canapele extensibile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fotolii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu perne pentru fotolii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fotolii rabatabile (mobilier), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilier baie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu oglinzi de baie.

───────

(210) M 2021 08907
(151) 14/12/2021
(732) SC JUNIOR INTERNATIONAL

TALENT SRL, STR. STIRBEI
VODA NR. 154, BL 26 A, AP
16, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

JUNIOR INTERNATIONAL TV
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.11; 29.01.15

(591) Culori revendicate:mov, galben, rosu,
verde, albastru deschis

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

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

───────

(210) M 2021 08909
(151) 14/12/2021
(732) TRIMAX SOLUTIONS S.R.L., STR.

9 MAI, NR. 25, SCARA D, ET. 1, AP.
1, JUD. BACĂU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TRIMAX Viziune. Expunere.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 26.07.05

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

35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, lucrări de birou, servicii de franciză,
servicii de comerț cu: materiale care se folosesc
în producție publicitară, sisteme de expunere și
comunicare vizuală, folii adezive, adezivi, benzi
dublu adezive, folii magnetice.

───────

(210) M 2021 08911
(151) 14/12/2021
(732) CAPITAL ONLINE SRL, STR.

NICOLAE FILIMON, NR.37,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AquaSpa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

11. Instalații sanitare, instalații sanitare pentru
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
dușuri, capete de pulverizare pentru dușuri,
paravane pentru dușuri, dușuri (instalații de
baie), dușuri de grădină, cabine din metal
pentru dușuri, paravane nemetalice pentru
dușuri și băi, dușuri vândute sub formă de
seturi, armături de scurgeri sanitare pentru
dușuri, furtunuri de duș pentru dușuri manuale,
dispozitive de încălzire a apei pentru dușuri,
sisteme de încălzire a apei pentru dușuri,
supape de control pentru dușuri (accesorii
pentru instalații), chiuvete, chiuvete pentru
baie, dopuri pentru chiuvete, chiuvete pentru
frizerii, accesorii pentru chiuvete, chiuvete de
bucătărie, chiuvete pentru șamponare, chiuvete
din oțel inoxidabil, robinete monocomandă
pentru chiuvete, dopuri din metal pentru
chiuvete, piedestaluri pentru chiuvete pentru
baie, chiuvete cu picior pentru baie, robinete
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de amestec pentru chiuvete, pulverizatoare
pentru chiuvete de bucătărie, ventile de amestec
(robinete) pentru chiuvete, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, robinete
simple pentru chiuvete de baie, robineți pentru
chiuvete, montați în perete, chiuvete de baie
(componente de instalații sanitare), ventile de
amestec (robinete) pentru chiuvete de baie,
chiuvete de bucătărie cu blaturi de lucru
integrate, chiuvete pentru spălat vasele (altele
decât obiecte de mobilier), furtunuri de duș,
căzi de duș, căzi cu hidromasaj, căzi de baie,
căzi cu duș, duze pentru căzi cu hidromasaj,
duze pentru căzi de baie, conducte de scurgere
pentru căzi, filtre pentru căzi de duș, căzi de
baie (garnituri de -), garnituri pentru căzi de
baie, filtre pentru căzi cu hidromasaj, accesorii
pentru căzi de masaj, dispozitive de preaplin
pentru căzi de baie, țevi de scurgere pentru căzi
de baie, căzi de baie cu aparate incorporate
pentru facilitarea ieșirii din cadă, robinete, vane
(robinete), robinete pentru baie, robinete de duș,
mânere de robinete, robinete pentru lavoare,
robinete de apă, pulverizatoare pentru robinete,
robinete pentru conducte, robinete pentru țevi,
robinete pentru bideuri, robinete de canalizare,
robinete pentru montarea conductelor, robinete
(accesorii pentru instalații), robinete pentru
instalații sanitare, picurător pentru robinete de
apă, supape pentru duș.

───────

(210) M 2021 08912
(151) 14/12/2021
(732) DYNAMIC MEDIA SIGN SRL,

STR. FERMEI NR. 33G, JUD. IAŞI,
MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGĂ NR.
106, BL. C1, ET. 4, AP. 3, CAM.
2, JUD. IAŞI, IAŞI, 707020, IAȘI,
ROMANIA

(540)

e edeprint.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.25; 26.04.01;
29.01.01; 29.01.08

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

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, articole de papetărie și articole de
birou, cu excepția mobilei, materiale didactice și
de instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice., sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, agende de planificare pentru
birou, agende folosite în papetărie, agende de
birou, albume foto și albume pentru colecționari,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), articole
de papetărie din hârtie pentru birou, autocolante
(articole de papetărie), autocolante pentru bara
de protecție a mașinilor, autocolante pentru
podea, bannere de afișaj fabricate din carton,
bannere de afișaj realizate din hârtie, bilete,
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broșuri, blocnotesuri ilustrate, blocnotesuri,
caiete școlare, caiete, broșuri tipărite, buletine
de știri (materiale tipărite), calendare, calendare
de birou, calendare de perete, calendare tipărite,
carduri de cadouri, carduri educative, carnete,
carnețele, cărți cu abțibilduri pentru activități,
cărți cu nume, cărți de colorat, cărți de vizită,
cărți poștale și cărți poștale ilustrate, cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, cataloage, certificate și diplome
tipărite, chitanțiere, colaje, coperte (papetărie),
cupoane, cursuri tipărite, decorațiuni din hârtie
pentru petreceri, decorațiuni adezive de perete,
realizate din hârtie, diagrame tipărite, diplome de
premiere tipărite, diplome imprimate, ecusoane
din hârtie, embleme imprimate, embleme tipărite
(decalcomania), etichete adezive, etichete
autocolante, etichete din hârtie sau carton,
fanioane de hârtie, felicitări, fișe de instrucțiuni
de fabricație, fluturași publicitari, fluturași
informativi, formulare (imprimate), ghiduri de
studiu (tipărite), ghiduri numerotate (tipărite),
ghiduri tipărite.
35. Publicitate, publicitate şi marketing,
publicitate prin bannere, servicii de publicitate,
publicitate şi reclamă, agenţii de publicitate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate digitală, consultanţă în publicitate şi
marketing, servicii de promovare şi publicitate,
servicii de publicitate şi marketing, servicii de
agenţie de publicitate, servicii de publicitate
de exterior, reclamă şi publicitate, servicii de
publicitate şi reclamă, servicii de publicitate
şi de promovare., publicitate pentru produsele
altor comercianți care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, publicitate
online, publicitate prin bannere, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate în reviste,
publicitate pentru ascensoare, publicitate pe taxi,
consultanță privind publicitatea.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
40. Tratament de materiale, imprimare.

───────

(210) M 2021 08913
(151) 14/12/2021
(732) MOSONEGO OSHER, STR.

BATIŞTEI NR. 11, ET. 9, AP.
26A, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Fuzze

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, violet,
verde, galben, negru, roz

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

34. Hârtie absorbantă pentru pipele de tutun,
scrumiere pentru fumători, pachete cu hârtii
pentru țigări, tutun de mestecat, cuțite pentru
trabucuri, carcase pentru trabucuri, suporturi
pentru trabucuri, muștiucuri pentru țigări, filtre
pentru țigări, tabachere muștiucuri pentru țigări,
hârtie pentru țigări, țigări care conțin substituenți
de tutun, nu pentru scopuri medicale, țigări,
cigarillos, trabucuri, țigări electronice, pietre
pentru aprindere arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru tutun arome, altele decât
uleiurile esențiale pentru țigările electronice,
narghilea, recipiente cu gaz pentru brichetele
de trabucuri, ierburi pentru fumat, cutii pentru
păstrarea trabucurilor în condițiile de umiditate
prescrise, brichete pentru fumători, soluții lichide
pentru țigările electronice, suporturi pentru
chibrituri, cutii de chibrituri, chibrituri, muștiucuri
pentru suporturile de țigări, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, instrumente de
curățat pipele de tutun, rafturi/suporturi pentru
pipele de tutun, mașini de buzunar pentru rularea
țigărilor, tutun de prizat, cutii pentru tutunul
de prizat, scuipători pentru utilizatorii de tutun,
muștiucuri din chihlimbar pentru suporturile de
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trabucuri și țigări tutun, pungi cu tutun, pipe de
tutun, borcane de tutun.

───────

(210) M 2021 08914
(151) 14/12/2021
(732) MOSONEGO OSHER, STR.

BATIŞTEI NR. 11, ET. 9, AP.
26A, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

fume

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.02

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

34. Hârtie absorbantă pentru pipele de tutun,
scrumiere pentru fumători, pachete cu hârtii
pentru țigări, tutun de mestecat, cuțite pentru
trabucuri, carcase pentru trabucuri, suporturi
pentru trabucuri, muștiucuri pentru țigări, filtre
pentru țigări, tabachere muștiucuri pentru țigări,
hârtie pentru țigări, țigări care conțin substituenți
de tutun, nu pentru scopuri medicale, țigări,
cigarillos, trabucuri, țigări electronice, pietre
pentru aprindere arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru tutun arome, altele decât
uleiurile esențiale pentru țigările electronice,
narghilea, recipiente cu gaz pentru brichetele
de trabucuri, ierburi pentru fumat, cutii pentru
păstrarea trabucurilor în condițiile de umiditate
prescrise, brichete pentru fumători, soluții lichide
pentru țigările electronice, suporturi pentru
chibrituri, cutii de chibrituri, chibrituri, muștiucuri
pentru suporturile de țigări, vaporizatoare cu

ingestie orală pentru fumători, instrumente de
curățat pipele de tutun, rafturi/suporturi pentru
pipele de tutun, mașini de buzunar pentru rularea
țigărilor, tutun de prizat, cutii pentru tutunul
de prizat, scuipători pentru utilizatorii de tutun,
muștiucuri din chihlimbar pentru suporturile de
trabucuri și țigări tutun, pungi cu tutun, pipe de
tutun, borcane de tutun.

───────

(210) M 2021 08915
(151) 14/12/2021
(732) LIVIU CHIRIC, STR. RADU

BOIANGIU NR. 15-17, BL. 60,
AP. 7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011386, ROMANIA

(540)
faragrija.ro

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

36. Servicii de brokeraj.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2021 08916
(151) 14/12/2021
(732) VERTIS FOODS SRL, STR.

PANSELELOR NR. 17, BL. 133,
SC. 2, ET. 3, AP. 71, BUCUREȘTI,
041922, ROMANIA

(540)
MY JOY

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora.

───────
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(210) M 2021 08917
(151) 14/12/2021
(732) FILDAS TRADING SRL, STR.

BANAT, NR.2, JUDETUL PITESTI,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

TUSEXIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 1788
C), negry (Pantone Process Black C)

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

5. Preparate farmaceutice si medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alcool pentru scopuri
farmaceutice, analgezice, antibiotice, ceai
anti-astmatic de uz medical, astringenţi
pentru scopuri medicale, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, preparate bronhodilatatoare,
capsule pentru medicamente, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimico-
farmaceutice, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, medicamente pentru scopuri
medicale, preparate enzimatice pentru scopuri
medicale, suplimente enzimatice, febrifuge,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
alimente omogenizate adaptate pentru scopuri
medicale, imunostimulante, ceai medicinal,
băuturi medicinale, medicamente de uz
uman, suplimente alimentare pe bază de
minerale, nervine, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
nutritive, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice, preparate
fitoterapeutice pentru scopuri medicale, extracte
de plante pentru scopuri farmaceutice,
siropuri pentru scopuri farmaceutice, tonice
(medicamente), preparate pe bază de

oligoelemente pentru uz uman, preparate pe
bază de vitamine.
35. Publicitate, publicitate în domeniul medical
și farmaceutic medical, închirierea spaţiului
publicitar în legatură cu produsele medicale
și farmaceutice, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare în legatura cu
produsele medicale și farmaceutice, producţia
de clipuri publicitare, postarea de afişe
publicitare, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea produselor medicale și
farmaceutice, demonstraţii cu produse medicale
și farmaceutice, dezvoltarea de concepte
publicitare în legatura cu produsele medicale
și farmaceutice, răspândirea materialelor
publicitare în legatură cu produsele medicale
și farmaceutice, distribuirea de eşantioane,
studii de marketing, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, publicitate
exterioară, publicitate cu plata per click,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, optimizarea traficului
site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare şi
farmaceutice şi pentru proviziile medicale.
42. Proiectarea ambalajelor, design grafic pentru
materialele promoţionale.

───────
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(210) M 2021 08919
(151) 14/12/2021
(732) TATARCA SI ASOCIATII SRL,

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 21,
AP. 9, ET. 2, JUDETUL VRANCEA,
FOCSANI, VRANCEA, ROMANIA

(540)

ALAPLAYA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:rosu (HEX
#e16e69), portocaliu (HEX #f79b68,
#f9b079), albastru (HEX #527bb1,
#1fa7cd, #54c5f1)

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08920
(151) 14/12/2021
(732) SALOFARM LOGISTIC S.R.L.,

STR. ALEXEI TOLSTOI, NR. 67,
JUDETUL BACAU, MUNICIPIUL
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

SALOFARM LOGISTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu produse destinate protecției ori îmbunătățirii
sănătății oamenilor, produse farmaceutice,
preparate farmaceutice, preparate medicale,
medicamente, vitamine, minerale, produse
farmaceutice preparate cu vitamine, produse
farmaceutice preparate cu minerale, suplimente
alimentare, ceaiuri medicinale și nemedicinale,
remedii naturale și farmaceutice, unguente și
loțiuni preparate de laboratoare farmaceutice,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, plasturi, materiale de pansat,
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dezinfectanți, materiale sanitare, truse medicale,
mănuși medicale, măști medicale, alimente
pentru bebeluși și copii, produse alimentare
și non alimentare bio, produse alimentare și
non alimentare organice, produse alimentare
și non alimentare vegane, produse și articole
pentru femei, produse și articole pentru
mame și gravide, produse cosmetice, produse
dermatocosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, scutece pentru
bebeluşi, scutece igienice pentru incontinență,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse și articole nemedicinale și medicinale
pentru îngrijirea dinților, parfumuri, deodorante,
ochelari, rame de ochelari, lentile de contact,
produse pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente medicale,
aparate și instrumente dentare, aparate și
echipamente pentru diagnosticarea bolilor,
aparate și echipamente pentru monitorizarea
bolilor, teste pentru depistarea sarcinilor, articole
ortopedice, bandaje pentru suport, bandaje
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate pentru sugari și copii, dispozitive
şi articole pentru sugari și copii, mobilier
medical, îmbrăcăminte și încăltăminte destinată
personalului medical și personalului din farmacii,
articole pentru acoperirea capului și feței
destinate personalului medical, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, servicii
de agenții de import și export, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice.
39. Transport de produse, transport de produse
destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății
oamenilor, transport de produse farmaceutice,
preparate farmaceutice, preparate medicale,
medicamente, produse farmaceutice preparate
cu vitamine,
produse farmaceutice preparate cu minerale,
vitamine, minerale, suplimente alimentare,
ceaiuri medicinale și nemedicinale, remedii
naturale și farmaceutice, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
plasturi, materiale de pansat, dezinfectanți,
materiale sanitare, truse medicale, mănuși
medicale, măști medicale, transport de alimente
pentru bebeluși și copii, de scutece pentru
bebeluşi, aparate pentru sugari și copii,

dispozitive şi articole pentru sugari și copii,
transport de produse alimentare si non
alimentare bio, organice si vegane, transport
de produse și articole pentru femei, de
produse și articole pentru mame și gravide,
transport de produse cosmetice, produse
dermatocosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, produse și articole
nemedicinale și medicinale pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, transport de
scutece igienice pentru incontinență, transport
de articole absorbante pentru igiena personală,
transport de cântare, de aparate și instrumente
optice, aparate şi instrumente chirurgicale,
aparate și instrumente medicale, aparate și
instrumente dentare, aparate și echipamente
pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice
şi de asistenţă adaptate pentru persoanele
cu handicap, aparate de masaj, transport
de mobilier medical, de îmbrăcăminte și
încăltăminte destinată personalului medical și
din farmacii, de articole pentru acoperirea
capului și feței destinate personalului medical,
depozitare de produse, depozitare de produse
destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății
oamenilor, depozitare de produse farmaceutice,
de preparate farmaceutice, de preparate
medicale, medicamente, produse farmaceutice
preparate cu vitamine, produse farmaceutice
preparate cu minerale, vitamine, minerale,
suplimente alimentare, ceaiuri medicinale și
nemedicinale, remedii naturale și farmaceutice,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, plasturi, materiale de pansat,
dezinfectanți, materiale sanitare, truse medicale,
mănuși medicale, măști medicale, depozitare
de alimente pentru bebeluși și copii, scutece
pentru bebeluşi, aparate pentru sugari și
copii, dispozitive şi articole pentru sugari și
copii, depozitare de produse alimentare și non
alimentare bio, organice și vegane, depozitare
de de produse și articole pentru femei, de
produse și articole pentru mame și gravide,
depozitare de produse cosmetice, produse
dermatocosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, produse și articole
nemedicinale și medicinale pentru îngrijirea
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dinților, parfumuri, deodorante, depozitare de
scutece igienice pentru incontinență, de articole
absorbante pentru igiena personală, depozitare
de cântare, depozitare de aparate și instrumente
optice, aparate şi instrumente chirurgicale,
aparate și instrumente medicale, aparate și
instrumente dentare, aparate și echipamente
pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice şi
de asistenţă adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj, depozitare de
mobilier medical, depozitare de îmbrăcăminte
și încăltăminte destinată personalului medical
și din farmacii, de articole pentru acoperirea
capului și feței destinate personalului medical,
furnizarea de informaţii despre depozitare,
operaţiuni de încărcare-descărcare, închirierea
de depozite, logistică de transport, închirieri de
vehicule pentru transport, ambalare de bunuri,
ambalare de produse, livrare de produse, livrare
de bunuri.

───────

(210) M 2021 08921
(151) 14/12/2021
(732) JAITIM EVENTS S.R.L.,

PROCLAMAȚIA DE LA TIMIȘOARA
NR. 5, ETAJ 1, AP. 10, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

LE PALATINE

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 08922
(151) 14/12/2021
(732) LUTOYA CREATIV S.R.L., STR.

DIONISIE LUPU NR. 35, CASĂ,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021021,
ROMANIA

(540)
LUTOYA

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

21. Vase din lut.
───────

(210) M 2021 08923
(151) 14/12/2021
(732) GHERDAN ȘI ASOCIAȚII

SOCIETATĂ CIVILĂ DE AVOCAȚI,
CALEA TURZII NR. 30, AP.1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400913,
CLUJ, ROMANIA

(540)

GHERDAN & ASSOCIATES
SPORTS LAWYERS

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
24.01.15

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #cc2727),
albastru (HEX #22225b)

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

45. Servicii de avocatură (servicii juridice).
───────
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(210) M 2021 08924
(151) 14/12/2021
(732) ADRIAN CODIN, CALEA 13

SEPTEMBRIE NR. 222, BL
V52, SC.1, ET 7, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FORTA DREPTEI

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

16. Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar tipărit pentru campaniile electorale.
35. Publicitate electorală prin mass-media,
gestiunea afacerilor comerciale.
41. Organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe şi
congrese, activităţi cu caracter sportiv şi cultural
pentru nominalizarea şi susţinerea candidaţilor
în campanii electorale.

───────

(210) M 2021 08925
(151) 14/12/2021
(732) ROBIN GOOD SRL, BDUL.

EROILOR NR. 9, ETAJUL 2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Robin Good

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 02.01.01;
02.01.30; 02.01.22

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

clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, asistență în afaceri,
asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
pentru întreprinderile comerciale privind
managementul afacerilor lor, servicii de asistență
și consultanță în managementul afacerilor,
asistență și consultații în legătuă cu organizarea
și managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor.
36. Investiţii de capital.
42. Consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei.

───────

(210) M 2021 08926
(151) 14/12/2021
(732) FOTICA BOGDAN INTREPRIDERE

INDIVIDUALA, STR. COLUMNEI,
NR.5, BL.R2, SC.A, ET.2, AP.11,
JUDETUL IASI, IAŞI, 700410, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Milk&Memories bijuterii
cu lapte matern Iași
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01; 02.07.09

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 08927
(151) 14/12/2021
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR

DE PORUMB DIN ROMANIA, STR.
GARII NR. 2, JUDETUL IALOMITA,
MIHAIL KOGALNICEANU,
IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)
FarmConect Romania -

Targul agriculturii romanesti
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse chimice pentru agricultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, analiza managementului
afacerilor și consultanță în domeniul agriculturii,
furnizarea de informații privind gestionarea
afacerilor în domeniul agriculturii, analiza
managementului afacerilor și consultanță în
domeniul amenajărilor peisagistice sau al
horticulturii, furnizarea de informații privind
gestionarea afacerilor în domeniul agriculturii
prin internet și poștă electronică, furnizarea de
informații privind vânzările de produse agricole,
studii de marketing, studii de piață, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii de
intermediere comercială, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, compilarea informațiilor în baze de
date informatice, furnizarea de informații de
afaceri pe articole de ziar, reproducere de
documente, servicii de vânzare cu amănuntul
sau cu ridicata pentru îngrășăminte, servicii de

vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare
cu ridicata pentru mașini, unelte și consumabile
agricole, servicii de vânzare cu amănuntul sau
servicii de vânzare cu ridicata pentru flori
(naturale) și arbori, servicii administrative in
domeniul vanzarilor, servicii de administrare a
afacerilor, distribuţia de materiale promoţionale,
servicii de asistenţă comercială în domeniul
agricol, marketing referitor la recolte, cercetare
pe pieţe agricole şi rurale, servicii de informare,
consiliere si consultanta referitoare la domeniul
agricol, organizare de târguri şi expoziţii cu
caracter comercial, organizare de târguri şi
expoziţii cu caracter comercial in domeniul
agricol.
36. Servicii de administrare de proprietăţi
referitoare la agricultură, gestionarea terenurilor,
servicii de informare, consiliere si consultanta
referitoare la terenuri agricole, tranzactii de
mărfuri (servicii financiare), tranzactii cu mărfuri
(servicii financiare) în legătură cu produsele
agricole, horticole și forestiere, schimburi de
mărfuri pentru terți (servicii financiare), servicii
de piață de schimb privind contractele la termen
pentru mărfuri (servicii financiare).
38. Servicii de telecomunicatii, transmiterea
de informații despre târgurile agricole prin
intermediul unei rețele globale de comunicare
(internet), transmiterea de informații privind
formarea specializată în domeniul agriculturii
prin intermediul unei rețele de comunicare
globală (internet), transmiterea de informații
privind organizarea de concursuri specializate în
domeniul agriculturii prin intermediul unei rețele
globale de comunicare (internet), agenții de știri
și de informare (știri), servicii de comunicații
electronice, radio, telegrafice, telefonice și
telematice și prin toate mijloacele telematice, prin
videografie interactivă, în special pe terminale,
periferice de calculator sau echipamente
electronice și/sau digitale, în special videofonie,
videofonie și videoconferință, transmiterea și
difuzarea de imagini, sunete, date și informații
prin terminale de calculator, cablu, mijloace
telematice și orice alt mijloc de telecomunicații,
furnizarea de acces la o rețea globală de
calculatoare, servicii interactive de comunicații,
difuzarea de programe de televiziune și, în
general, de programe multimedia (formatarea
computerizată a textului și/sau a imaginilor,
fixe sau animate, și/sau a sunetelor, muzicale
sau nu, pentru utilizare interactivă), transmitere
de programe de radio și televiziune, servicii
de televiziune prin cablu și prin satelit și, în
general, difuzarea de programe audiovizuale și
multimedia (formatarea computerizată a textelor
și/sau a imaginilor, fixe sau animate, și/sau
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a sunetelor muzicale sau de altă natură,
indiferent dacă sunt sau nu destinate unei
utilizări interactive), comunicarea audiovizuală
cu publicul online.
41. Instruire privind agricultura sau horticultura,
instrucțiuni privind gestionarea și cultivarea
plantelor, furnizare de instruire în agricultură,
horticultură și silvicultură, organizarea de
expoziții de materiale privind agricultura și
producția de produse agricole în scopuri
educaționale, expoziții de plante cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, aranjarea,
desfășurarea și organizarea de seminarii
privind agricultura, aranjarea, desfășurarea
și organizarea de seminarii privind plantele,
furnizarea de facilități în scopuri educaționale
privind agricultura, amenajarea, desfășurarea și
organizarea de evenimente agricole în scopuri
educaționale, furnizare de publicații electronice,
biblioteci de cercetare dotate cu lucrări de
referință și arhive documentare, închiriere de
cărți, publicare de cărți, producție de programe
radiofonice și de televiziune, producția de
filme pe bandă video în domeniul educației,
culturii, divertismentului sau sportului (nu pentru
filme sau programe de televiziune și nu
pentru publicitate sau reclamă)., organizarea de
evenimente de divertisment, cu excepția filmelor,
spectacolelor, pieselor de teatru, spectacolelor
muzicale, sporturilor, curselor de cai, curselor
de biciclete, curselor de bărci și curselor auto,
organizare de târguri şi expoziţii cu caracter
cultural, seminarii, simpozioane, organizare de
târguri şi expoziţii cu caracter cultural, seminarii,
simpozioane in domeniul agricol, servicii de
publicare şi publicare on-line.
42. Servicii de cercetare în agricultură, servicii
de informare privind siguranța îngrășămintelor
utilizate în agricultură, servicii de informare
privind siguranța îngrășămintelor naturale
utilizate în agricultură, cercetare cu privire la
cultivarea în agricultură, servicii de informare
referitoare la siguranța produselor chimice
utilizate în agricultură, servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi
de creaţie, referitoare la acestea, furnizare de
servicii de asistenta tehnica pentru industria
agricola, cercetare biotehnologică referitoare la
agricultură, servicii de analiza si cercetare,
efectuarea de studii de proiecte tehnice.
44. Servicii pentru agricultură, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii de
consiliere cu privire la agricultură, servicii de
informare cu privire la agricultură, distrugerea
buruienilor în agricultură, horticultură și
silvicultură, distrugerea paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de combatere

a dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultura, servicii de informare
cu privire la utilizarea îngrășămintelor naturale
folosite în agricultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea substanțelor chimice
folosite în agricultură, consultanţă referitoare la
cultivarea plantelor, furnizare de informaţii şi
consiliere referitoare la agricultură şi agronomie,
servicii de consultanta cu privire la agricultura,
consultanţă profesională cu privire la agricultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea
chimicalelor, îngrăşămintelor şi a gunoiului de
grajd utilizate în agricultură, servicii de informaţii
referitoare la siguranţa produselor chimice,
îngrăşămintelor şi a gunoiului de grajd utilizate în
agricultură.

───────

(210) M 2021 08928
(151) 14/12/2021
(732) WEBSPIRE SRL, COMUNA

MĂNECIU, NR. 111, JUDETUL
PRAHOVA, SAT MĂNECIU-
UNGURENI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
DRUMUL GAZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

WEBSPIRE
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(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relatii publice,
organizarea de evenimente în scop
publicitar, organizarea de campanii publicitare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, proiectarea de
materiale publicitare, servicii de comunicaţii
corporative, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare, publicarea de texte publicitare,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing.
41. Organizare de evenimente sportive,
organizare de evenimente în scop de
divertisment, organizare de evenimente în
scopuri educative.
42. Proiectare de semne distinctive (logo) pentru
identitatea corporativă, design de site-uri web,
proiectare și design grafic pentru crearea site-
urilor web, design, creare, găzduire și întreținere
de site-uri web pentru terți, dezvoltare de
software.

───────

(210) M 2021 08929
(151) 14/12/2021
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR

DE PORUMB DIN ROMANIA, STR.
GARII NR. 2, JUDETUL IALOMITA,
MIHAIL KOGALNICEANU,
IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)

FARM CONECT România

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse chimice pentru agricultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, analiza managementului
afacerilor și consultanță în domeniul agriculturii,
furnizarea de informații privind gestionarea
afacerilor în domeniul agriculturii, analiza
managementului afacerilor și consultanță în
domeniul amenajărilor peisagistice sau al
horticulturii, furnizarea de informații privind
gestionarea afacerilor în domeniul agriculturii
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prin internet și poștă electronică, furnizarea de
informații privind vânzările de produse agricole,
studii de marketing, studii de piață, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii
de intermediere comercială, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, compilarea informațiilor în
baze de date informatice, furnizarea de informații
de afaceri pe articole de ziar, reproducere
de documente (lucrari de birou), servicii de
vânzare cu amănuntul sau cu ridicata pentru
îngrășăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
sau servicii de vânzare cu ridicata pentru
mașini, unelte și consumabile agricole, servicii
de vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare
cu ridicata pentru flori (naturale) și arbori, servicii
administrative in domeniul vanzarilor, servicii de
administrare a afacerilor, distribuţia de materiale
promoţionale, servicii de asistenţă comercială în
domeniul agricol, marketing referitor la recolte,
cercetare pe pieţe agricole şi rurale, servicii de
informare, consiliere si consultanta referitoare
la domeniul agricol, organizare de târguri şi
expoziţii cu caracter comercial, organizare de
târguri şi expoziţii cu caracter comercial in
domeniul agricol.
36. Servicii de administrare de proprietăţi
referitoare la agricultură, gestionarea terenurilor,
servicii de informare, consiliere si consultanta
referitoare la terenuri agricole, tranzactii de
mărfuri (servicii financiare), tranazactii cu mărfuri
(servicii financiare) în legătură cu produsele
agricole, horticole și forestiere, schimburi de
mărfuri pentru terți (servicii financiare), servicii
de piață de schimb privind contractele la termen
pentru mărfuri.
38. Servicii de telecomunicatii, transmiterea
de informații despre târgurile agricole prin
intermediul unei rețele globale de comunicare
(internet), transmiterea de informații privind
formarea specializată în domeniul agriculturii
prin intermediul unei rețele de comunicare
globală (internet), transmiterea de informații
privind organizarea de concursuri specializate
în domeniul agriculturii prin intermediul unei
rețele globale de comunicare (internet), agenții
de știri și de informare (știri), servicii
de comunicații electronice, radio, telegrafice,
telefonice și telematice și prin toate mijloacele
telematice, prin videografie interactivă, în special
pe terminale, periferice de calculator sau
echipamente electronice și/sau digitale, în
special videofonie, videofonie și videoconferință,
transmiterea și difuzarea de imagini, sunete,
date și informații prin terminale de calculator,
cablu, mijloace telematice și orice alt mijloc
de telecomunicații, furnizarea de acces la o

rețea globală de calculatoare, servicii interactive
de comunicații, difuzarea de programe de
televiziune și, în general, de programe
multimedia (formatarea computerizată a textului
și/sau a imaginilor, fixe sau animate, și/sau
a sunetelor, muzicale sau nu, pentru utilizare
interactivă), programe de radio și televiziune,
televiziunea prin cablu și prin satelit și, în
general, difuzarea de programe audiovizuale și
multimedia (formatarea computerizată a textelor
și/sau a imaginilor, fixe sau animate, și/sau
a sunetelor muzicale sau de altă natură,
indiferent dacă sunt sau nu destinate unei
utilizări interactive), comunicarea audiovizuală
cu publicul online.
41. Instruire privind agricultura sau horticultura,
instrucțiuni privind gestionarea și cultivarea
plantelor, furnizare de instruire în agricultură,
horticultură și silvicultură, organizarea de
expoziții de materiale privind agricultura și
producția de produse agricole în scopuri
educaționale, expoziții de plante cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, aranjarea,
desfășurarea și organizarea de seminarii
privind agricultura, aranjarea, desfășurarea
și organizarea de seminarii privind plantele,
furnizarea de facilități în scopuri educaționale
privind agricultura, amenajarea, desfășurarea și
organizarea de evenimente agricole în scopuri
educaționale, furnizare de publicații electronice,
biblioteci de cercetare dotate cu lucrări de
referință și arhive documentare, închiriere de
cărți, publicare de cărți, producție de programe
radiofonice și de televiziune, producția de
filme pe bandă video în domeniul educației,
culturii, divertismentului sau sportului (nu pentru
filme sau programe de televiziune și nu
pentru publicitate sau reclamă)., organizarea de
evenimente de divertisment, cu excepția filmelor,
spectacolelor, pieselor de teatru, spectacolelor
muzicale, sporturilor, curselor de cai, curselor
de biciclete, curselor de bărci și curselor auto,
organizare de târguri şi expoziţii cu caracter
cultural, seminarii, simpozioane, organizare de
târguri şi expoziţii cu caracter cultural, seminarii,
simpozioane in domeniul agricol, servicii de
publicare şi publicare on-line.
42. Servicii de cercetare în agricultură, servicii
de informare privind siguranța îngrășămintelor
utilizate în agricultură, servicii de informare
privind siguranța îngrășămintelor naturale
utilizate în agricultură, cercetare cu privire la
cultivarea în agricultură, servicii de informare
referitoare la siguranța produselor chimice
utilizate în agricultură, servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi
de creaţie, referitoare la acestea, furnizare de
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servicii de asistenta tehnica pentru industria
agricola, cercetare biotehnologică referitoare la
agricultură, servicii de analiza si cercetare,
efectuare de studii de proiecte tehnice.
44. Servicii pentru agricultură, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii de
consiliere cu privire la agricultură, servicii de
informare cu privire la agricultură, distrugerea
buruienilor în agricultură, horticultură și
silvicultură, distrugerea paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de combatere
a dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultura, servicii de informare
cu privire la utilizarea îngrășămintelor naturale
folosite în agricultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea substanțelor chimice
folosite în agricultură, consultanţă referitoare la
cultivarea plantelor, furnizare de informaţii şi
consiliere referitoare la agricultură şi agronomie,
servicii de consultanta cu privire la agricultura,
consultanţă profesională cu privire la agricultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea
chimicalelor, îngrăşămintelor şi a gunoiului de
grajd utilizate în agricultură, servicii de informaţii
referitoare la siguranţa produselor chimice,
îngrăşămintelor şi a gunoiului de grajd utilizate în
agricultură.

───────


