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Cereri Mărci publicate în 22/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00158 15/01/2021 ERIC & KOSALY SRL Macelaria The Butcher La

Cosmin

2 M 2021 00250 15/01/2021 IT GENETICS SRL metter

3 M 2021 00251 15/01/2021 REPUBLICA BIO SRL prima linguriță

4 M 2021 00252 15/01/2021 EDUCATIE INFORMALĂ SA DIGITAL JOB powered by Școala
informală de IT

5 M 2021 00253 15/01/2021 TODAY ADVERTISING SRL TODAY

6 M 2021 00254 15/01/2021 ASOCIATIA PENTRU STUDIUL
PATOLOGIEI UMARULUI

SRCUC

7 M 2021 00255 15/01/2021 VALENTINA - EMANUELA
VESLER

VANDOOR VILLAGE IN A BOX

8 M 2021 00257 15/01/2021 IOAN BELCOTĂ bp belcotă production STORY IN
FRAME

9 M 2021 00258 15/01/2021 DIETLINDE DINESZ IZOLAŢI ÎN ROMÂNIA

10 M 2021 00259 15/01/2021 DETOX NUTRI FIT SRL DIA DETOX NIVEL OPTIM DE
GLUCOZĂ ÎN SÂNGE

11 M 2021 00260 15/01/2021 DETOX NUTRI FIT SRL ONCO DETOX AJUTORUL
PENTRU A ÎNVINGE

12 M 2021 00261 15/01/2021 NO SUGAR SHOP SRL KetoMix

13 M 2021 00262 15/01/2021 DETOX NUTRI FIT SRL OSTEO DETOX PENTRU
SĂNĂTATEA OASELOR

14 M 2021 00263 15/01/2021 UNICARM SRL DATINA

15 M 2021 00264 15/01/2021 UNICARM SRL Datina REȚETE MOȘTENITE

16 M 2021 00265 15/01/2021 NORAND SRL KREATIV

17 M 2021 00266 15/01/2021 THE E-LEARNING COMPANY
SA

Docentix

18 M 2021 00267 15/01/2021 THE E-LEARNING COMPANY
SA

iKnow Learning Management
System

19 M 2021 00268 15/01/2021 DUMITRU-CIPIRIAN GAFINCU Good Meal

20 M 2021 00269 15/01/2021 GLOBAL ADYANE S.R.L. PAAfit

21 M 2021 00270 15/01/2021 IULIA-GABRIELA IORDAN ALUNIȘ CENTRU DE ARTĂ

22 M 2021 00271 15/01/2021 SKIN EXPERT CENTER S.R.L. Skin Expert

23 M 2021 00272 15/01/2021 PREMIER GLOBAL LAND
INVESTMENT SRL

PREMIER COLLEZIONE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 00273 15/01/2021 PRO BST IT S.R.L. MERO

25 M 2021 00275 16/01/2021 OPTIBAY SRL optiBAY ADD COLOR TO YOUR
LIFE

26 M 2021 00276 17/01/2021 MARIA RALUCA DUDAU Atingeri Alpha
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(210) M 2021 00158
(151) 15/01/2021
(732) ERIC & KOSALY SRL,

STR. GIURGIULUI NR. 189,
CONSTRUCTIA C1, JUDEȚUL
ILFOV, 1 DECEMBRIE, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Macelaria The
Butcher La Cosmin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.01.03; 11.01.03;
11.01.25

(591) Culori revendicate:negru, maro, crem,
alb

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, activităţi de comerţ online şi offline cu
produse din clasa 29, după cum urmează: 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.

───────

(210) M 2021 00250
(151) 15/01/2021
(732) IT GENETICS SRL, STR.

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

(540)

metter

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 29.01.11

(591) Culori revendicate:gri închis (HEX
#231f20)

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

9. Scanere electronice, imprimante termice,
cititoare de coduri de bare, mașini de numărat și
sortat bani, cântare electronice.
16. Hartie si carton.

───────

(210) M 2021 00251
(151) 15/01/2021
(732) REPUBLICA BIO SRL, BD.

TINERETULUI NR. 23, BL. 6A, ET.
7, AP. 31, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
prima linguriță

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
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plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 00252
(151) 15/01/2021
(732) EDUCATIE INFORMALĂ SA,

STR. HENRI BARBUSSE, NR
59-61, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, EUGEN BROTE NR. 8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075,
CLUJ, ROMANIA

(540)

DIGITAL JOB powered
by Școala informală de IT

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.10; 16.01.06; 16.01.13;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#fdb016), mov (HEX #7e3e99), alb
(HEX #fdfffe)

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

38. Telecomunicații prin radio, radiocomunicații,
comunicații prin radio, servicii de radiodifuziune,
servicii de radiodifuziune prin internet,
radiodifuziune și transmitere de programe radio
in domeniul IT, tehnologie digitală, radiodifuziune
sonoră digitală, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet in domeniul IT, tehnologie
digitală, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, cu scop educativ
in domeniul IT, tehnologie digitală, servicii de
radiodifuziune sonoră, vizuală de programe
cu scop educativ in domeniul IT, tehnologie
digitală, emisiuni de știri (transmisii), servicii
de paging (radio, telefon sau alte mijloace de
comunicații electronice), servicii de radio-paging,
servicii de transmisii audiovizuale, servicii de
transmisie computerizată, servicii de transmisie
electronica, servicii de transmisie video, servicii
de transmisie vocală, transmisiuni în direct
accesibile prin intermediul paginilor de internet
(cameră web), transmisie de programe radio,
transmisie de informații și imagini referitoare
domeniul IT, tehnologie digitală, transmisie de
informații cu scop educativ in domeniul IT,
tehnologie digitală , cu ajutorul mediilor de
telecomunicații, transmisie de informații prin
radio, transmisie și difuzare de date in domeniul
IT, tehnologie digitală, transmisie de podcasturi
cu scop educativ domeniul IT, tehnologie digitală,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea globală
de calculatoare, transmisie digitală de voce,
transmisie de webcast-uri cu scop educativ in
domeniul IT, tehnologie digitală, transmisie de
informații prin radio in domeniul IT, tehnologie
digitală, transmisie video prin rețele digitale cu
scop educativ în domeniul IT, tehnologie digitală,
transmisie on-line de publicații electronice in
domeniul IT, tehnologie digitală, transmisie de
evenimente in domeniul IT, tehnologie digitală,
transmisie de știri și informații de actualitate
cu scop educativ in domeniul IT, tehnologie
digitală, transmitere de programe radio și de
televiziune, transmitere de date computerizate
prin radio, transmitere de difuzări digitale audio
și video într-o rețea globală de calculatoare,
transmitere de fișiere audio, video, multimedia
și de date, inclusiv de fișiere descărcabile
și de fișiere difuzate într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la o rețea
globală de calculatoare pentru transferul și
difuzarea de informații, servicii de informare
prin radio, comunicare de date prin radio,
comunicare electronică pe internet prin spații
de chat, linii de chat și forumuri cu scop
educativ in domeniul IT, tehnologie digitală,
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furnizarea de forumuri online cu scop educativ
in domeniul IT, tehnologie digitală, furnizarea
accesului la forumuri pe internet cu scop
educativ in domeniul IT, tehnologie digitală,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, difuzare prin radio de informații in
domeniul IT, tehnologie digitală, difuzare de
programe prin radio, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare de programe
educaționale in domeniul IT, tehnologie digitală,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, difuzare de programe de radio
și televiziune, inclusiv prin rețele de cablu,
difuzare prin internet de programe cu scop
educativ in domeniul IT, tehnologie digitală,
difuzare prin radio de informații cu scop
educativ domeniul IT, tehnologie digitală,
difuzare video și audio prin internet de programe
educaționale in domeniul IT, tehnologie digitală,
difuzarea la radio și televiziune de programe
cu scop educativ domeniul IT, tehnologie
digitală, difuzare radiofonică de informații și alte
programe educaționale in domeniul tehnologiei
IT.
41. Servicii de programe educative în domeniul
IT, tehnologie digitală pentru radio sau
televiziune, servicii radiofonice pentru pregătirea
continuă în domeniul IT, tehnologie digitală,
servicii de emisiuni radiofonice prin internet,
emisiuni de radio (programare), prezentare
de programe de radio, montaj de programe
radiofonice educative în domeniul IT, tehnologie
digitală, montaj de producții programe
radiofonice educative în domeniul IT, producție
pentru radio de evenimente educaționale în
domeniul IT, tehnologie digitală, realizare de
programe radiofonice educative în domeniul
IT, tehnologie digitală, programe educaționale
și de instruire în domeniul IT, tehnologie
digitală, servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune în domeniul IT, tehnologie
digitală, servicii de elaborare de programe de
instruire în domeniul IT, tehnologie digitală,
producție de documentare cu scop educativ
în domeniul IT, tehnologie digitală, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ în domeniul IT, tehnologie digital,
producția de emisiuni radiofonice cu scop
educativ în domeniul IT, tehnologie digitală,
producție de programe radiofonice și de
televiziune cu scop educativ în domeniul IT,
tehnologie digitală, producție și prezentare
de programe de radio cu scop educativ
în domeniul IT, tehnologie digitală, producție
pentru radio de evenimente cu scop educativ
în domeniul IT, tehnologie digitală, producție
de înregistrări master audio, producție de

înregistrări audiovizuale în scopuri educaționale,
producție de prezentări audiovizuale în scopuri
educaționale, producție de materiale video
formative, producție de înregistrări educative
audio și video, producție și închiriere de
materiale educaționale și de pregătire, producție
de programe de televiziune educative în
domeniul IT, tehnologie digitală, servicii de
producție de emisiuni educative în domeniul IT,
tehnologie digital, sub formă de materiale video,
pregătirea pentru difuzare a programelor de
știri în domeniul IT, tehnologie digitală, pregătire
pentru difuzare de programe documentare cu
scop educativ în domeniul IT, tehnologie digital,
servicii educative în materie de scriere a
programelor informatice, servicii de instruire cu
privire la programarea de calculatoare, servicii
educative în materie de aplicații ale programelor
de calculator, înstruire cu privire la utilizarea
programelor de prelucrare a datelor, servicii
educaționale sub formă de programe radiofonice
în domeniul IT, tehnologie digitală, instruire
prin intermediul radiodifuziunii în domeniul
IT, tehnologie digitală, servicii de educație
în domeniul IT, tehnologie digitală furnizate
prin întermediul radioului, servicii de educație
în domeniul IT, tehnologie digitală furnizate
prin programe de televiziune, organizarea de
programe didactice în domeniul IT, tehnologie
digitală, organizare de programe de instruire
în domeniul IT, tehnologie digitală, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale în
domeniul IT, tehnologie digitală, organizare și
coordonare de programe cu scop educativ în
domeniul IT, tehnologie digitală, coordonarea
de programe de asistență educațională pentru
profesioniștii din domeniul IT, tehnologie digitală,
organizare de programe de pregătire referitoare
la domeniul IT, tehnologie digitală, servicii de
instruire si formare sub formă de programe de
televiziune webcam în domeniul IT, tehnologie
digitală, servicii pentru difuzarea de înregistrări
video cu scop educativ în domeniul IT, tehnologie
digitală, servicii de prezentatori de radio cu
scop educativ în domeniul IT, tehnologie digitală,
scriere de texte, cu excepția textelor publicitare,
pentru difuzarea prin servicii de teletext, difuzare
de materiale educative în domeniul IT, tehnologie
digitală.

───────
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(210) M 2021 00253
(151) 15/01/2021
(732) TODAY ADVERTISING SRL,

CALEA VITAN NR. 108, BL.
V35, SC. 1, AP. 33, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

TODAY

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a diverselor
produse pentru a permite clientilor sa le vada si
sa le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii

de relații cu publicul, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, servicii
de consultanță în afaceri, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, pregătire de
anunțuri publicitare personalizate, în folosul
terților, producție de materiale publicitare,
difuzare de materiale publicitare și promoționale,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite.
39. Logistică de transport, transport, transport și
livrare de bunuri
41. Organizare de petreceri, organizare de
conferințe, organizare de gale, organizare
de evenimente recreative, organizare de
activități recreative, organizare de conferințe în
domeniul publicității, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, realizare, coordonare și
organizare de seminarii, realizare, coordonare și
organizare de conferințe, realizare, coordonare
și organizare de congrese, realizare, coordonare
și organizare de simpozioane, formarea
echipelor (educație).
42. Design grafic, design industrial, consultanță
în materie de design, design de site-uri web,
consultanță în materie de design web.

───────

(210) M 2021 00254
(151) 15/01/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU STUDIUL

PATOLOGIEI UMARULUI, STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 5,
SAT DUMBRAVITA, JUD. TIMIŞ,
COMUNA DUMBRAVITA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
SRCUC

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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42. Servicii de cercetare ştiinţifică în scopuri
medicale.
44. Servicii de analize medicale pentru tratarea
persoanelor.

───────

(210) M 2021 00255
(151) 15/01/2021
(732) VALENTINA - EMANUELA

VESLER, ŞOS. BANATULUI, NR.
261A, JUD. ILFOV, CHITILA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VANDOOR VILLAGE IN A BOX

(531) Clasificare Viena:
05.09.23; 08.01.01; 08.05.03; 19.07.25;
19.03.25; 26.04.01; 26.04.07; 26.04.16;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

35. Servicii de intermediere comercială.
───────

(210) M 2021 00257
(151) 15/01/2021
(732) IOAN BELCOTĂ, SAT 23 AUGUST

NR.73, JUD. CARAS SEVERIN,
COMUNA ZĂVOI, 327436, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(540)

bp belcotă production
STORY IN FRAME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.03.01; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate, publicitate radiofonică, publicitate
prin bannere, publicitate și marketing,
publicitate în cinematografe, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate în reviste,
publicitate și reclamă, publicitate pe taxi,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, publicitate cu răspuns
direct, servicii de publicitate digitală, servicii
promoționale de publicitate, servicii de editare
de publicitate, servicii de publicitate și
marketing, servicii de publicitate în presă,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
publicitate și reclamă, difuzarea de date privind
publicitatea, servicii de publicitate furnizate
prin internet, servicii de publicitate și de
promovare, publicitate în reviste, broșuri și
ziare, servicii de publicitate și marketing
online, producţie de publicitate televizata si
radiofonica, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate în presa de
interes general și în presa de specialitate,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, promovarea comercială,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, promovare a vânzărilor prin mijloace
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audiovizuale, producție de înregistrări audio
în scopuri publicitare, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoțional, întocmire de prezentări audio și/sau
vizuale pentru afaceri, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, producție de
înregistrări video în scopuri publicitare, producție
de înregistrări video în scopuri de marketing,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, expoziții în scopuri comerciale
sau de publicitate, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, promovare de concerte muzicale,
promovare de evenimente speciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare a vânzărilor pentru
terți, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru alte
persoane, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial pentru
clienți, promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse și
servicii ale altor persoane prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare.
38. Transmitere de mesaje, servicii de mesaje
video, transmisie de mesaje și imagini, servicii
de transmitere de mesaje, transmisie de mesaje
prin calculator, colectare și transmitere de
mesaje, servicii de mesaje multimedia (MMS),
servicii online, și anume expediere de mesaje,
transmitere electronică instantanee de mesaje
și date, transmisie de mesaje text asistată
de calculator, transmitere și retransmitere
electronică de sunete, imagini, documente,
mesaje și date, transmitere de mesaje, date
și conținut prin internet și alte rețele de
comunicații, redirecționare de mesaje de toate
tipurile la adrese de internet (mesagerie web),
schimb electronic de mesaje prin linii de chat,
spații de chat și forumuri pe internet, servicii
ale agențiilor de presă (transmitere de știri),
difuzare audio, difuzare video, difuzare prin
satelit, difuzare de date, difuzarea de muzică,
difuzare de programe radio, servicii de difuzare
date, difuzare prin satelit și cablu, difuzare de
programe prin radio, servicii de difuzare prin
cablu, difuzare de programe prin satelit, servicii
de difuzare prin satelit, transmisie și difuzare

de date, difuzare de programe prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea la
radio și televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de informații prin intermediul
televiziunii, servicii de difuzare și comunicații
interactive, servicii de difuzare pe pagini web,
servicii de difuzare prin cablu și satelit, difuzare
de programe de televiziune prin cablu, difuzare
de programe radio și de televiziune, servicii
de difuzare video, audio și TV, difuzare de
programe video și audio prin internet, servicii de
difuzare video pe arii restrânse (narrowcasting),
închiriere de echipamente de difuzare pentru
transmisii exterioare, difuzare de material audio
și video pe internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, servicii de
difuzare audio și video prestate pe internet,
difuzare de programe prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv
prin rețele de cablu, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, transmitere
de date și de informații prin intermediul
calculatoarelor și al mijloacelor electronice de
comunicare, furnizarea accesului la internet
și la alte rețele de comunicare transmisii
audio prin satelit, servicii de comunicații
audio, transmisie de informații în domeniul
audiovizual, transmitere de mesaje prin mijloace
audiovizuale, transmitere de înregistrări audio și
video în rețele, transmitere de conținut audio și
video prin satelit, servicii de transmitere digitală
de date audio și video, transmitere de semnale
audio și/sau video digitale prin telecomunicații,
transmisie de la distanță de semnale audio
prin mijloace de telecomunicații, transmisii
video, servicii de comunicații video, servicii de
transmisie video, transmisie video la cerere,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
video interactivă în rețele digitale, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
fișiere audio, video, multimedia și de date,
transmitere de conținut audio și video prin
intermediul rețelelor de calculatoare, transmisii
audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la filme și programe de
televiziune, furnizat printr-un serviciu video la
cerere, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, inclusiv de fișiere
descărcabile și de fișiere difuzate într-o rețea
globală de calculatoare, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
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fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, videoconferință,
transmisie de filme video, furnizare de linkuri
către fișiere video, servicii de transmisie video
la cerere, transmisie continuă (streaming) de
material video pe internet, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare.
41. Editare video, proiecție de filme video,
servicii de videotecă, producție de înregistrări
video, servicii de înregistrare video, servicii
de producție video, editare de înregistrări
video, producție de materiale video formative,
înregistrări pe benzi video (filmare), producție
de videodiscuri pentru terți, producție de
înregistrări audio și video pe suporturi audio
și video, închiriere de înregistrări sonore și
video, producție audio și video și fotografie,
servicii de înregistrare audio și video, servicii de
editare audio și video, producție de înregistrări
sonore și/sau video, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii de producție
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, operarea de
echipamente video și audio pentru producția de
programe radiofonice și de televiziune, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, servicii de editare în procesul de post-
producție a muzicii, a materialelor video și a
filmelor, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și de
informații audio și/sau video, fotografie, instruire
în fotografie, microfilmare, servicii de editare
video pentru evenimente, montajul benzilor
video, producție de casete video și videodiscuri,
producție de filme video, producție de materiale
video, producție de casete video, producție de
video-uri muzicale, producție de filme video
preînregistrate, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de închiriere de
materiale video, furnizare de studiouri audio sau
video, producție de divertisment sub formă de
casete video, furnizare de clasificări pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, producție de filme
și de filme pe casete video, servicii de animație
și efecte speciale pentru filme și video, producție
de filme pe bandă video și pe DVD-uri, editare
de înregistrări audio, producție de înregistrări
audiovizuale, servicii de prezentare audiovizuală
în scopuri recreative, servicii de divertisment

pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video.

───────

(210) M 2021 00258
(151) 15/01/2021
(732) DIETLINDE DINESZ, STR.

CORNEL GROFȘOREANU, BL 14,
SC. B, ET. 4, AP.12, JUD. TIMIS,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, ROMANIA

(540)
IZOLAŢI ÎN ROMÂNIA

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

35. Căutare de sponsorizare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
producție de clipuri publicitare, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților prin
evenimente promoționale, publicitate televizată,
regruparea în interesul terților a articolelor
lucrate manual (exceptând transportul lor) pentru
a permite terților să le achiziționeze în mod
convenabil, aceste servicii pot fi furnizate prin
intermediul magazinelor online, magazinelor
fizice, site-urilor de socializare, servicii de
vânzare în legătură cu produse tradiționale
produse manual.
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectare de fonduri de binefacere,
colectarea de fonduri financiare și sponsorizare
financiară, servicii filantropice privind donațiile
financiare, servicii de binefacere în domeniul
donațiilor monetare, servicii de fonduri financiare
de binefacere, furnizare de informații privind
colectarea de fonduri financiare de binefacere,
servicii de colectare de fonduri financiare de
binefacere pentru copiii defavorizați.
41. Servicii de reporteri de ştiri, publicare
și editare de cărți, producție de emisiuni
de televiziune, difuzare de reportaje de
către agenții de știri, servicii jurnalistice,
servicii de producție de programe de
televiziune, servicii de înregistrări audio, de
filme, video și de televiziune, organizare de
conferințe educaționale, organizare de expoziții
educaționale.

───────
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(210) M 2021 00259
(151) 15/01/2021
(732) DETOX NUTRI FIT SRL,

BUCURESTI, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROUL 1.02, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

DIA DETOX NIVEL OPTIM
DE GLUCOZĂ ÎN SÂNGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
05.07.22; 05.07.24; 05.03.13; 05.03.17

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

5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
de uz medical.

───────

(210) M 2021 00260
(151) 15/01/2021
(732) DETOX NUTRI FIT SRL,

BUCURESTI, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROUL 1.02, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

ONCO DETOX AJUTORUL
PENTRU A ÎNVINGE

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

5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
de uz medical.

───────
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(210) M 2021 00261
(151) 15/01/2021
(732) NO SUGAR SHOP SRL, STR. C-

TIN RADULESCU MOTRU NR.
22, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 52, BL. 1, SC.
A, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KetoMix

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
30. Amestecuri de făină, amestecuri de
patiserie, amestecuri de aluat, amestecuri
pentru brioșe, amestecuri pentru prajituri,
amestecuri instante pentru clătite, ciocolată,
pudră de ciocolată, amestecuri de ciocolată
caldă, preparate pentru torturi, torturi, înghețată,
înlocuitor de înghețată, amestecuri de înghețată,
biscuiți, amestecuri de pizza, amestecuri
instante pentru clătite.

───────

(210) M 2021 00262
(151) 15/01/2021
(732) DETOX NUTRI FIT SRL, STR.

BRAILITA NR. 20, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET.
1, BIROU 1.02, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

OSTEO DETOX PENTRU
SĂNĂTATEA OASELOR

(531) Clasificare Viena:
02.09.19; 27.05.08; 05.03.17

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

5. Suplimente alimentare și preparate dietetice,
de uz medical.

───────
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(210) M 2021 00263
(151) 15/01/2021
(732) UNICARM SRL, STRADA

PRINCIPALĂ NR 314, JUDEȚUL
SATU MARE, VETIȘ, 447355,
SATU MARE, ROMANIA

(540)

DATINA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.07.02

(591) Culori revendicate:Negru (Pantone
Black 6C) , auriu (Pantone 7407C)

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

30. Produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată și deserturi
35. Servicii de marketing, de promovare și
publicitate a produselor din clasa 30, servicii de
comerț, strângerea la un loc, în beneficiul terţior,
a produselor din clasa 30 (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2021 00264
(151) 15/01/2021
(732) UNICARM SRL, STRADA

PRINCIPALĂ NR 314, JUDEȚUL
SATU MARE, VETIȘ, 447355,
SATU MARE, ROMANIA

(540)

Datina REȚETE MOȘTENITE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.07.02

(591) Culori revendicate:Negru (Pantone
Black 6C), auriu ( Pantone 7407C), alb

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

30. Produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată și deserturi.
35. Servicii de marketing, de promovare și
publicitate a produselor din clasa 30, servicii de
comerț, strângerea la un loc, în beneficiul terţior,
a produselor din clasa 30 (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

───────
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(210) M 2021 00265
(151) 15/01/2021
(732) NORAND SRL, SAT. LIVEZENI

COMUNA LIVEZENI NR. 256/
C, JUDEȚUL MUREȘ, MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

KREATIV

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
16. Cărți, hârtie pentru reviste, reviste ca
suplimente la ziare, hârtie de tipărire offset
pentru broșuri, supracoperte pentru cărți, cărți
școlare, cărți documentare, cărți ilustrate, cărți
religioase, cărți educative, cărți pentru copii, cărți
de bucate, cărți de rugăciuni, cărți de ficțiune,
cărți cu artă grafică, coperte (coperți) din hârtie
pentru cărți, coperte (coperți) de reviste, coperți
de carte.
35. Furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, realizarea abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
redactare de texte publicitare, redactare de
scenarii pentru scopuri publicitare, producție de
materiale publicitare, servicii publicitare pentru
cărți, servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi, servicii
de agenție literară constând în negocierea
contractelor, regruparea în avantajul terților
de cărți, hârtie pentru reviste, reviste ca
suplimente la ziare, hârtie de tipărire offset
pentru broșuri, supracoperte pentru cărți, cărți
școlare, cărți documentare, cărți ilustrate, cărți
religioase, cărți educative, cărți pentru copii,
cărți de bucate, cărți de rugăciuni, cărți de

ficțiune, cărți cu artă grafică, coperte (coperți)
din hârtie pentru cărți, coperte (coperți) de
reviste, coperți de carte (exceptând transportul
lor), pentru a permite clientilor sa le vada
si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.
41. Publicare și editare de cărți, publicare de
reviste electronice, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, 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, închiriere de ziare și reviste,
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de interpretare și traducere, publicare de
documente, publicare de manuale, publicare
de povești, publicare de ziare, publicare de
jurnale, publicare de texte, publicare de broșuri,
publicare de reviste, publicare de cărți, publicare
de materiale didactice, publicare de materiale
educative, publicare de cărți audio, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, publicare de manuale școlare,
pregătirea de texte pentru publicare, altele
decât cele publicitare, publicare de produse
de imprimerie, servicii de publicare de reviste,
publicare online de ziare electronice, publicare
și editare de materiale tipărite, publicare de
materiale tipărite în format electronic, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, producție
și închiriere de materiale educaționale și de
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pregătire, editare de cărți și recenzii, servicii
de informare cu privire la cărți, închiriere de
cărți, servicii de agenție literară, corectare de
manuscrise.

───────

(210) M 2021 00266
(151) 15/01/2021
(732) THE E-LEARNING COMPANY SA,

STR. NICOALE IORGA NR. 3, ETAJ
5, AP. 14, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
700000, ROMANIA

(540)

Docentix

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.
42. Servicii IT.

───────

(210) M 2021 00267
(151) 15/01/2021
(732) THE E-LEARNING COMPANY SA,

NICOLAE IORGA NR. 3, ETAJ 5,
AP. 14, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

iKnow Learning
Management System

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, alb, gri

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.
42. Servicii IT.

───────

(210) M 2021 00268
(151) 15/01/2021
(732) DUMITRU-CIPIRIAN GAFINCU,

STR. REPUBLICII, BLOC 29, SC.
B, AP. 1, JUDEȚUL SUCEAVA,
FĂLTICENI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Good Meal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 00269
(151) 15/01/2021
(732) GLOBAL ADYANE S.R.L., STR.

POSTAVULUI, NR. 1, BL. S3-4, ET.
1, AP. 3, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

PAAfit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 21.03.13

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

clase:
28. Articole de gimnastică și sport, aparate
de interior pentru fitness, roți pentru exerciții
abdominale pentru fitness, mingi pentru sport,
trambuline pentru sport, cercuri pentru sport,
echipamente pentru sport, discuri pentru sport,
aparate pentru antrenament sportiv, benzi
pentru exerciții, benzi rulante pentru exerciții
fizice, corzi de sărit, greutăți pentru picioare
pentru exerciții, gantere (pentru ridicare de
greutăți), haltere (pentru ridicarea greutăților),
greutăți de încheietură pentru exerciții, aparate
care încorporează greutăți destinate exercițiilor
fizice, greutăți cu mânere pentru antrenament,
aparate cu pedale pentru aerobic, aparate de
gimnastică, benzi elastice pentru yoga, greutăți
de gleznă și încheietură pentru exerciții, curele
pentru exerciţii pentru abdomen, extensoare,
extensoare pentru piept.

───────

(210) M 2021 00270
(151) 15/01/2021
(732) IULIA-GABRIELA IORDAN,

STR. NUCSOARA NR. 9, BL. 40,
SC. 2, ET. 1, AP. 20, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ALUNIȘ CENTRU DE ARTĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.01.16

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

clase:
29. Dulcețuri, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume.
30. Plăcintă.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de comenzi
online, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de comert cu
amanuntul de opere de arta furnizate de galerii
de arta, servicii de vânzare cu ridicata în legatura
cu materiale de arta, servicii de vânzare cu
ridicata în legatura cu lucrari de arta, servicii de
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vânzare cu amanuntul în legatura cu materiale
de arta, servicii de vânzare cu amanuntul
în legatura cu lucrari de arta, organizare si
coordonare de expoziii de arta în scopuri
comerciale sau publicitare.
39. Servicii de agenții de turism pentru călătorii
de afaceri, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii specifice
agențiilor de turism și servicii de rezervări,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători.
41. Expoziții de artă, servicii de galerii de
artă, închiriere de lucrări de artă, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, servicii educative
în arta picturii, servicii educative în arta
fotografică, cursuri în arta meșteșugărească,
prin corespondență (instruire), servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite
(furnizate) de galeriile de artă, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un
link de telecomunicații, servicii educaționale și
de instruire referitoare la arte și meșteșuguri,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, efectuarea
de excursii cu ghid, organizare de cursuri de
formare online cu privire la alimentație, servicii
de consultanță referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, coordonare de cursuri de
instruire, de educație și de pregatire pentru
tineri și adulți, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri în vederea pregătirii în profesia
aleasă, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
şi susţinerea de seminarii, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea şi
susţinerea de concerte, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), servicii recreative legate
de drumeții și camping.

───────

(210) M 2021 00271
(151) 15/01/2021
(732) SKIN EXPERT CENTER

S.R.L., ALEEA ALEXANDRU
ALEXANDRIDI, NR. 5, JUD.
CONSTANTA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Skin Expert

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 05.05.20

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

clase:
44. Servicii de cosmetică, servicii de tratament
cosmetic, servicii de îngrijire cosmetică pentru
persoane, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, servicii de tratamente cosmetice
pentru ten, consultanță în domeniul cosmeticii,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
de tratamente cosmetice de umplere prin
injecție, servicii de tratament cosmetic cu laser
pentru piele, servicii de liposucție, servicii de
tratament pentru celulită, servicii de epilare,
servicii de epilare cu laser, servicii de consultanță
cu privire la epilarea corporală, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii.

───────
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(210) M 2021 00272
(151) 15/01/2021
(732) PREMIER GLOBAL LAND

INVESTMENT SRL, STR.
VISARION NR. 9, CORP A, ET.
4, AP. 7 (FĂRĂ MANSARDĂ),
SECTOR 1, BUCURESTI, 010421,
ROMANIA

(540)

PREMIER COLLEZIONE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 00273
(151) 15/01/2021
(732) PRO BST IT S.R.L., STR. REGELE

FERDINAND, NR. 22-26, NIVELUL
3, JUDEŢ CLUJ, CLUJ- NAPOCA,
400110, CLUJ, ROMANIA

(540)

MERO

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#080DE0)

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

9. Software, software descărcabil, software
descărcabil pentru computere, software pentru
servicii de e-commerce și e-payment, software
pentru facilitarea tranzacțiilor, software pentru
facilitarea și gestionarea tranzacțiilor care
implică plăți prin mijloace electronice, software
pentru procesarea plăților prin mijloace
electronice, software pentru crearea și
gestionarea platformelor de rezervări online,
software pentru crearea și gestionarea
platformelor de rezervări online pentru furnizorii
de servicii de înfrumusețare și sănătate și spa.
35. Servicii de marketing, servicii de marketing
pentru bunuri și servicii oferite de terți, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
servicii administrative și conexe privind
realizarea de rezervări, servicii de memorare
și notificare privind rezervările, confirmare
rezervări efectuate în favoarea unor terți, servicii
de consultanță și asistență în afaceri, servicii
de administrare a afacerilor în legătură cu
realizarea și gestionarea rezervărilor efectuate la
furnizorii de servicii de înfrumusețare și sănătate
și spa, administrarea serviciilor oferite în baza
cardurilor de loialitate, organizarea, operarea
și administrarea programelor de loialitate,
recompensare și stimulare a consumatorilor,
servicii de consultanță, asistență și informare în
legătură cu serviciile de mai sus.
36. Emiterea de cupoane valorice sub forma
de vouchere cadou pentru programări online,
servicii de procesare a plății prin intermediul
voucherelor pentru programări online, emiterea
de cupoane valorice și cupoane de reducere
care pot fi utilizate pentru plata de bunuri
și servicii de înfrumusețare și sănătate și
spa, emiterea de cupoane valorice si cupoane
de reducere care pot fi utilizate în cadrul
programelor de fidelitate pentru consumatori,
emiterea și procesarea de cupoane valorice care
pot fi utilizate pentru achizitionarea de de bunuri
si servicii de infrumusetare si sanatate si spa.
42. Software ca serviciu (saas), design,
mentenanță, închiriere și updatare software,
construirea și gestionarea unei platforme
de internet pentru comerțul electronic,
furnizarea folosinței temporare de software
nedescarcabil pentru procesarea plăților
electronice, dezvoltare software, programare
si implementare, furnizare software în cadrul
unei rețele globale de computere, servicii de
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consultanță și asistență în legătură cu toate
tipurile de servicii menționate anterior.

───────

(210) M 2021 00275
(151) 16/01/2021
(732) OPTIBAY SRL, STR. OPANEZ NR.

2, BL. L1, SC.1, ET. PARTER, AP.1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 023775,
ROMANIA

(540)

optiBAY ADD COLOR
TO YOUR LIFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.13.25

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

2. Cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură, rășini naturale în stare brută, coloranți,
lacuri.
3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
6. Mici articole de fierărie, metale comune și
aliajele lor.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
mecanisme pentru aparate cu preplată,
extinctoare, software de calculator descărcabil,
dispozitive de calculat, dispozitive periferice de
calculator, măști pentru scafandri.

11. Aparate și instalații de iluminat.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, adezivi pentru
papetărie
18. Piele și imitații de piele, piei de
animale, genți de voiaj și de transport,
umbrele şi parasolare, bastoane, harnașament,
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport.
24. Lenjerie de casă, perdele din materiale
textile.
26. Flori artificiale, decorațiuni pentru păr, păr
fals.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, articole
de gimnastică.
40. Imprimare.

───────

(210) M 2021 00276
(151) 17/01/2021
(732) MARIA RALUCA DUDAU,

COLOANA INFINITULUI,
NR.3, BLG, AP 34, SECTOR 6,
BUCURESTI, 062111, ROMANIA

(540)
Atingeri Alpha

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare.

───────
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(210) M 2020 08480
(151) 09/03/2020
(732) ANGELINI HOLDING S.P.A., VIALE

AMELIA, 70, ROMA, I-00181,
ITALIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR. 1, BL.
39A, SC.1, AP. 21, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
MY FAMILY PLACE

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

9. Aplicaţii software de calculator, descărcabile,
casete video pre-înregistrate cu desene
animate, discuri compacte (audio-video),
înregistrări sonore descărcabile, înregistrări
video descărcabile, aparate şi instrumente
pentru predare şi instruire, fişiere cu
muzică descărcabile, compact discuri, DVD-uri,
suporturi digitale de înregistrare, programe de
calculator înregistrate, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, software
pentru jocuri, software pentru jocuri de calculator,
descărcabil, software educaţional de calculator
pentru copii, instrumente pentru dezvoltarea de
software de calculator, aplicaţii mobile, software
pentru prelucrarea de fişiere muzicale digitale,
software de calculator pentru prelucrarea de
imagini digitale, software de dezvoltare a unui
site web, programe informatice şi software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, software
pentru redirecţionarea mesajelor, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri video, software pentru organizarea şi
vizualizarea de imagini digitale şi fotografii,
software informatic destinat utilizării pentru
furnizarea accesului multiplu la o reţea
informatică globală, software pentru comerţul
electronic care permite utilizatorilor să execute
tranzacţii comerciale electronice prin intermediul
unei reţele informatice globale.
35. Administrare de programe de schimburi
culturale şi educative, marketing de produse
şi servicii pentru alte persoane, furnizarea
de informaţii comerciale, difuzare de anunţuri,
difuzare de anunţuri publicitare prin reţele
de comunicaţii online, difuzare de materiale
publicitare pentru terţi, printr-o reţea de
comunicaţii on-line pe internet, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziţie

plasate prin telefon sau calculator, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, furnizare de
informaţii despre produse de larg consum prin
internet, informaţii şi asistenţă comerciale pentru
consumatori, furnizare de servicii de informare
şi consiliere în domeniul comerţului electronic,
furnizare de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, negociere şi
încheiere de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negociere şi încheiere de tranzacţii comerciale
pentru terţi prin sisteme de telecomunicaţii,
pregătire de materiale promoţionale şi de
comercializare pentru terţi, pregătirea de
prezentări audiovizuale pentru publicitate,
organizare de tranzacţii comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
pregătire şi plasare de anunţuri publicitare
pentru terţi, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de prezentare a produselor
către public, producţie de clipuri publicitare,
promovarea vânzărilor pentru terţi, promovare
de produse şi servicii ale terţilor prin intermediul
anunţurilor publicitare pe pagini de internet,
publicare de texte publicitare, publicitate,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
redactare de texte publicitare, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale,
servicii de aprovizionare pentru terţi (achiziţii
de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
intermediere comercială, consultanţă pentru
conducerea afacerilor, servicii de consultanţă
referitoare la achiziţii de bunuri şi servicii, servicii
de intermediere comercială, servicii de comerţ
cu amănuntul prin comenzi poştale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comenzi
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
şi livrare la domiciliu, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin reţele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de comerţ cu amănuntul online pentru
muzică şi filme descărcabile şi preînregistrate,
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servicii de comenzi online computerizate,
servicii de promovare şi publicitate, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă.

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -  Cerere conversie publicată în 
data 22/01/2021

42. Proiectare de portaluri web, programare
de software pentru portaluri de internet,
spaţii de chat, linii de chat şi forumuri pe
internet, dezvoltare de platforme de calculatoare,
dezvoltare de software în cadrul publicării de
software, dezvoltare de software, proiectare şi
dezvoltare de pagini de internet, proiectare şi
dezvoltare de produse multimedia, design şi
dezvoltare de software, cercetare şi dezvoltare
de produs, servicii de cercetare şi dezvoltare
în domeniul farmaceutic, actualizarea software-
ului, proiectare de software, furnizare de motoare
de căutare în internet, cercetare medicală,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologia pentru tranzacţii de comerţ electronic,
programare de software pentru platforme de
comerţ electronic.




