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Cereri Mărci publicate în 22/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06634 15/09/2021 MATCA NATURALS MATCA

INCORPORATION SRL
divers printing

5 M 2021 06678 15/09/2021 MED LIFE SA SISTEMUL MEDICAL MedLife

6 M 2021 06679 15/09/2021 SC VELARY TECH SRL VELARY

7 M 2021 06680 15/09/2021 PUCANI VAPES PUCANI VAPES

8 M 2021 06681 15/09/2021 SC COFFEEVILLE ROASTERY
SRL

MABÓ

9 M 2021 06682 15/09/2021 MED LIFE SA RoMâine SISTEMUL MEDCAL
MedLife

10 M 2021 06683 15/09/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA FLAVOSOL T

11 M 2021 06684 15/09/2021 VLAD-MIHAI HÎRLAV-
MAISTOROVICI

vibrate festival

12 M 2021 06685 15/09/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

ORIGINALLY FRUTTIA KIDS

13 M 2021 06686 15/09/2021 OCTAZONE SRL NAMAHO GOOD FOOD GOOD
DAY

14 M 2021 06687 15/09/2021 BIBORTENI AQUA SRL Aqua Magnesia

15 M 2021 06688 15/09/2021 MARCELA-CEZARINA VIERU PANDEMIC

16 M 2021 06689 15/09/2021 GELMAXIM S.R.L. CIREŞICA bistro wine

17 M 2021 06690 15/09/2021 LUXURY HOME S.R.L. EpicCentrum

18 M 2021 06691 15/09/2021 RAVI SILVER SRL VERDENA Iubim plantele

19 M 2021 06692 15/09/2021 QUEEN LUXURY S.R.L. X Centrum

20 M 2021 06693 15/09/2021 GHEORGHE-VASILE VASIU Panem24

21 M 2021 06694 15/09/2021 CASA BUMBAC TEXTIL SRL Casa Bumbac Textil by Edural

22 M 2021 06695 15/09/2021 SKIA REAL ESTATE S.R.L. skia real estate

23 M 2021 06696 15/09/2021 FRENCH CUISINE SRL French Cuisine

24 M 2021 06697 15/09/2021 SERBAN GHEORGHE
CONSTANTIN

AHA BISTRO and LOUNGE

2 M 2021 06650 14/09/2021 SC JETBOARD SRL STANIS SIROCOU PORTABIL

3 M 2021 06675 15/09/2021 SC JOB CONSULT SRL JOB CONSULT

4 M 2021 06677 15/09/2021 DIVERS PRINTING
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(210) M 2021 06634
(151) 15/09/2021
(732) MATCA NATURALS, STR.

GOSPODARILOR NR. 11A, JUD.
IAŞI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

MATCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme BB de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
fluide (cosmetice), creme și loțiuni cosmetice,
extracte din plante de uz cosmetic, gel de
baie și de duș, geluri de corp, geluri pentru
corp şi faţă (cosmetice), geluri pentru maini,
lapte de înfrumusețare, loțiuni de înfrumusețare,
măşti pentru faţă şi corp, măști cosmetice
de curățare pentru față, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă), preparate
nemedicamentoase de îngrijire a corpului,
preparate pentru baie și duș, preparate pentru
înfrumusețare nemedicinale, preparate pentru

îngrijirea pielii, preparate pentru spălat, de uz
personal, produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), produse cosmetice pentru
piele, produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
de spălare a părului și corpului, produse
exfoliante pentru picioare, produse pentru
curățenie și igienă personală, pudră cremoasă
pentru față, pudră de mâini, seruri de uz
cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri, arome
(uleiuri esenţiale), extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
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servicii de comenzi online, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────

BOGDAN PETRICEICU HAJDEU,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA,
600018, DOLJ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

STANIS SIROCOU PORTABIL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 15.01.25

(591) Culori revendicate:rosu, albastru, alb,
negru, gri

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

11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a
aerului, preîncălzitoare de aer, uscătoare cu
aer, instalaţii de filtrare a aerului, aparate de
aer condiţionat pentru vehicule, supape de aer
pentru instalaţiile de încălzire cu abur, aparate
şi maşini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, friteuze cu aer, instalaţii de aer condiţionat,
aparate de aer condiţionat, arzătoare de alcool,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat) / dispozitive contra orbirii pentru

vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete, aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit /
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii
pentru baie / instalaţii sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate de
prăjit pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri / maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare / cuve
de răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,

(210) M 2021 06650
(151) 14/09/2021
(732) SC JETBOARD SRL, STR.
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mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare *, lanterne pentru
scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu picurare
(fitinguri pentru irigaţii), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreţ şi furaj / aparate
de uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive / ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, aparate de alimentare pentru
cazanele de încălzire, filamente pentru lămpile
electrice, filtre pentru aerul condiţionat, filtre
pentru apa potabilă, şeminee, domestice,
fitinguri, formate, pentru cuptoare / fitinguri
formate pentru cuptoare, torţe, coşuri de
faclă pentru utilizare în industria petrolieră,
drumuri de fum pentru cazanele de încălzire
ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare / cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz) / epuratoare (componente),
arzătoare pe gaz, boilere cu gaz, lămpi
cu gaz, condensatoare de gaz, altele decât
componentele maşinilor, arzătoare germicide,
lămpi germicide pentru purificarea aerului,
aparate pentru încălzirea lipiciului, uscătoare
de păr, aparate de uscare a mâinilor pentru
băi, lanterne pentru cap / lămpi portabile cu
fixare pe cap, faruri pentru automobile, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele maşinilor, pompe de căldură,
pistoale cu aer cald, încălzitoare pentru vitrine,
încălzitoare pentru băi, încălzitoare pentru
vehicule, încălzitoare pentru fiare, încălzitoare,
electrice, pentru biberoane, aparate de încălzire,
instalaţii de încălzire, instalaţii de încălzire
(apă) / instalaţii pentru încălzirea apei, cazane

de încălzire, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoşi, aparate
de încălzire, electrice, elemente de încălzire,
plite de încălzire, aparate de încălzire pentru
dezgheţarea parbrizelor la vehicule, filamente de
încălzire, electrice, perne cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale / pernuţe
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, cuptoare
cu aer cald, aparate cu aer cald, fitinguri
pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle cu
apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator,
lămpi de laborator, carcase pentru lămpi /
cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete*, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun / instalaţii electrice pentru
pomul de crăciun, lumini pentru automobile /
lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu pentru
iluminat, prăjitoare de malţ, generatoare de
microbule pentru băi, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), cuptoare cu microunde
pentru scopuri industriale, instalaţii de răcire
a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete pentru
ţevile de apă / robineţi pentru ţevile de
apă, lumini pentru motociclete, aparate de
gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
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farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare*, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete* /
robineţi*, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),

şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei / dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice.

───────

(210) M 2021 06675
(151) 15/09/2021
(732) SC JOB CONSULT SRL, B-DUL

MIHAI VITEAZUL NR 48, PARTER,
JUD. SĂLAJ, ZALĂU, 450082,
SĂLAJ, ROMANIA

(540)

JOB CONSULT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 29.01.02;
29.01.04

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web, promovare, publicitate
și marketing pentru pagini web online,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe internet,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, recrutare de personal,
servicii de recrutare, recrutare de personal
executiv, recrutare de personal permanent,
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recrutare (casting) de actori, recrutare de
operatori politici, recrutare de voluntari politici,
servicii de consultanță în recrutare, plasare și
recrutare de personal, recrutare de personal
tehnic temporar, publicitate pentru recrutare de
personal, recrutare de personal de zbor, agenții
de recrutare a manechinelor, consultanță privind
recrutarea de personal, servicii profesionale de
recrutare a personalului, servicii de recrutare
a personalului de conducere, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
recrutare de personal la sol pentru aeroporturi,
organizare și coordonare de târguri de
recrutare, recrutare de personal pentru domeniul
informatic, recrutare de personal pentru
asistență administrativă, recrutare de personal
pe perioadă determinată, recrutare de personal
pentru linii aeriene, casting (recrutare) de
artiști de spectacol, servicii publicitare privind
recrutarea de personal, furnizare de informații
privind recrutarea personalului, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
consultanță în materie de recrutare a angajaților,
recrutare și plasare a forței de muncă, servicii de
intermediere de recrutare de personal, servicii de
recrutare a personalului și agenții de ocupare a
forței de muncă, furnizare de informații în materie
de recrutare printr-o rețea informatică globală,
servicii de recrutare de personal în domeniul
vânzărilor și al marketingului, servicii de
consultanță și consiliere referitoare la recrutarea
de personal, servicii de recrutare și plasare
a forței de muncă, consiliere pe probleme
de recrutare în domeniul serviciilor financiare,
servicii de recrutare pentru personal de asistență
la birou, furnizare de consiliere cu privire la
recrutare de absolvenți, furnizare de informații
privind recrutarea forței de muncă, recrutare
de personal de conducere de nivel superior,
servicii de intervievare (pentru recrutarea
de personal), asistență privind recrutarea și
plasarea de personal, servicii de consultanță
privind recrutarea de personal.
38. Furnizarea accesului la pagini web,
telecomunicații de informații (inclusiv pagini
web), servicii de difuzare pe pagini web,
transmisiuni în direct accesibile prin intermediul
paginilor de internet (cameră web), furnizarea
accesului la paginile web cu muzică digitală de
pe internet.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, furnizare de informații
prin intermediul paginilor web pentru jucători
cu privire la scorurile lor la jocuri, traducere
lingvistică, servicii de traducere, educație,
divertisment și sport, traducere și interpretare,
servicii educative, de divertisment și sportive,

servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele publicitare.
42. Servicii de control al calității și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
creare de pagini web, proiectare de pagini
web, programare de pagini web, design de
pagini principale și pagini web, găzduire de
pagini web personalizate, programare de pagini
web personalizate, actualizarea paginilor web
pentru terți, servicii de dezvoltare de pagini
web, dezvoltare de pagini web pentru terți,
servicii de proiectare de pagini web, creare
și întreținere de pagini web, construire și
întreținere de pagini web, gestionare de pagini
web pentru terți, elaborare și întreținere de pagini
web pentru terți, instalare de pagini web pe
internet pentru terți, servicii de proiectare și
creare de pagini web, consultanță în materie de
design de pagini web, crearea și întreținerea
de pagini web personalizate, proiectare, creare
și programare de pagini web, creare de pagini
web pentru alte persoane, proiectare de pagini
web în scopuri publicitare, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, servicii pentru testarea
utilizabilității paginilor web, găzduire de pagini
web pe internet (hosting), proiectare și creare
de pagini principale și pagini web, compilare
de pagini web pentru internet, proiectare și
realizare de pagini principale și de site-uri web,
proiectare și actualizare de pagini principale și
de site-uri web, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, proiectare și
dezvoltare de pagini principale și site-uri web,
proiectare și implementare de pagini web în
rețea pentru terți, creare și întreținere de site-
uri (pagini web) pentru terți, proiectare grafică
pentru compilare de pagini web pe internet,
proiectare de pagini principale și de site-uri
web, proiectare și implementare de pagini web
pentru terți, servicii de creare de pagini web de
internet, crearea și proiectarea de pagini web
pentru terți, scriere la comandă de programe,
de software și de coduri de calculator pentru
crearea de pagini web pe internet, găzduire de
pagini web ale terților pe un server, pentru o
rețea globală de calculatoare, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online și pe
internet, platformă ca serviciu (PaaS), servicii IT,
servicii de proiectare, servicii în domeniul științei
și tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității.

───────
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(210) M 2021 06677
(151) 15/09/2021
(732) DIVERS PRINTING

INCORPORATION SRL, STR.
VÂRFUL CU DOR NR. 27, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900035, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

divers printing

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02; 26.11.01;
26.04.05; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08

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

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

16. Printare şi manipularea documentelor
digitale, inscripţionare şi personalizare obiecte
promoţionale.
39. Stocarea fizică a documentelor digitale,
transportul documentelor digitale.
40. Printarea documentelor digitale,
inscipționarea de obiecte promoționale,
imprimare personalizată de obiecte
promoționale.
42. Stocarea electronică a documentelor
digitale.

───────

(210) M 2021 06678
(151) 15/09/2021
(732) MED LIFE SA, CALEA GRIVITEI

NR. 365, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

SISTEMUL MEDICAL MedLife

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01; 24.13.02;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb, galben, roşu

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, materiale
înregistrate, platforme de software de calculator
înregistrate sau descărcabile, platforme pentru
controlul reviziei (software) înregistrate sau
descărcabile, platforme de software colaborative
(software) înregistrate sau descărcabile,
platforme software de management colaborativ
înregistrate sau descărcabile, software și
platforme digitale de telefonie, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de software de
calculator pentru rețele sociale înregistrate sau
descărcabile, platforme de editare colaborativă
în timp real (RTCE) (software) înregistrate sau
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
publicații electronice interactive, publicații
care pot fi descărcate, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, software
pentru gestionarea unui magazin online.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
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publicitate on-line într-o rețea informatizată,
servicii de procesare a datelor on-line,
furnizare de informații on-line, de afaceri
și comerciale, servicii on-line de colaborări
de afaceri în rețea, servicii de secretariat
pentru stabilirea programărilor, servicii de
programare a întâlnirilor (lucrări de birou),
servicii de administrare a comunităților online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
compilare de statistici privind utilizarea serviciilor
medicale, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul de cărucioare pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, administrare a afacerilor
pentru spitale, administrarea centrelor de
apeluri pentru terți, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, realizarea de evenimente
comerciale, organizare și realizare de
evenimente publicitare, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale.
38. Furnizarea accesului la platforme pe
internet, furnizarea accesului la platforme sau
portaluri pe internet, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisie on-line de publicații electronice,
servicii de comunicare online, transmisie de
informații online, furnizarea de forumuri online,
comunicare prin bloguri online.
41. Editare de publicații, publicare de publicații
medicale, furnizare de publicații electronice,
publicare de publicații periodice, furnizare
de publicații on-line, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare de materiale
și publicații tipărite, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală

de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizarea de instruire online,
informații în domeniul educației, furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, programare (organizare de programe)
pe o rețea globală de calculatoare, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, educație
și instruire, furnizare de centre de recreere,
instruire, instruire computerizată, instruire
profesională, instruirea angajaților, pregătire și
instruire, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente
educative, coordonare de evenimente culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, servicii de formare pentru
asistente medicale, servicii de instruire în
domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor
aferente.
42. Găzduire de platforme pe internet,
dezvoltare de platforme de calculatoare, creare
de platforme informatice pentru terți, programare
de software pentru platforme de internet,
găzduire de platforme de comunicații pe internet,
construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic, programare de software
pentru platforme de comerț electronic, găzduire
de platforme de comerț electronic pe internet,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, platformă ca serviciu
(PaaS) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, stocare de date online,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, facilitarea accesului
temporar la software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de informații, programare de
software educativ, programare de pagini web,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
servicii de laboratoare medicale cu scop ştiinţific.
44. Servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor recoltate
de la pacienți, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienți, servicii medicale,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii mobile ale clinicilor medicale,
servicii de recuperare a informațiilor medicale,
furnizare de informații despre servicii medicale,
servicii de consultanță în domeniul asistenței



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/09/2021

medicale, servicii medicale oferite printr-o rețea
de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii consultative privind aparate
și instrumente medicale, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de informații
medicale furnizate pe internet, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei.

───────

(210) M 2021 06679
(151) 15/09/2021
(732) SC VELARY TECH SRL, STR.

CRINULUI NR 2, JUD. MUREŞ,
TARGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ BLOC 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TARGU MUREŞ, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

VELARY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.25; 29.01.02;
29.01.03

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,

software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, dispozitive de
stingere a incendiilor, dispozitive pentru control
de la distanţă.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă, transportoare aeriene, aparate,
maşini şi dispozitive aeronautice, vehicule
aeriene, aeronave, drone de livrare, elicoptere
de mici dimensiuni, comandate de la distanță,
pentru obținere de imagini, vehicule cu comandă
de la distanţă, altele decât jucăriile, vehicule de
deplasare pe uscat, în aer, pe apă sau pe calea
ferată.
38. Servicii de telecomunicaţii, asigurarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea globală
de computere.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, pilotarea
dronelor civile, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanţă, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta defecţiunile.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, stingerea incendiilor.

───────
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(210) M 2021 06680
(151) 15/09/2021
(732) PUCANI VAPES , STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 34, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

PUCANI VAPES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.05.19; 03.05.20;
16.03.13

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

34. Tutun şi înlocuitori, țigări şi trabucuri,
țigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători.

35. Publicitate, administrarea organizarea şi
managementul afacerilor online.

───────

(210) M 2021 06681
(151) 15/09/2021
(732) SC COFFEEVILLE ROASTERY

SRL, STR. DRUMUL DEALUL
BABII NR. 14, CAM. NR. 3,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MABÓ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

30. Cafea boabe şi cafea preparată, cafea
verde, cafea aromată, cafea cu ciocolată, cafea
decafeinizată, extracte de cafea, concentrate de
cafea, amestecuri de cafea, alimente şi băuturi
pe bază de cafea, cafea cu gheaţă, substituite
de cafea, extracte substituite de cafea, alimente
şi băuturi pe bază de substituite de cafea,
cicoare (substituite de cafea), extracte de cafea
utilizate ca arome pentru băuturi, umpluturi pe
bază de cafea, cafea liofilizată, esențe de cafea
folosite ca înlocuitori pentru cafea, orz prăjit
și malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru
cafea, băuturi pe bază de înlocuitori de cafea,
arome de cafea, înlocuitori de cafea pe bază
vegetală, băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), capsule de cafea (coffee
pods), capsule de ceai (tea pods) umplute,
uleiuri de cafea, altele decât cele esențiale,
băuturi carbogazoase pe bază de cafea, cafea
solubilă, băuturi pe bază de cafea cu conținut
de lapte, amestecuri de cafea și malț, filtre sub
formă de pliculețe pline cu cafea, boabe de
cafea învelite în zahăr, cappuccino, espresso,
ciocolată, ciocolată de casă cu boabe de cafea
măcinată, bomboane de ciocolată, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, produse de cofetărie.
43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de catering cu alimente şi băuturi pentru
restaurante, servicii specifice cafenelelor şi
ceainăriilor, servicii de catering pentru pregătirea
și furnizarea de cafea pentru consum în birouri,
servicii oferite de snack bar, bistro.

───────
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(210) M 2021 06682
(151) 15/09/2021
(732) MED LIFE SA, CALEA GRIVITEI

NR. 365, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

RoMâine SISTEMUL
MEDCAL MedLife

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.09.01

(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis, alb, galben, rosu

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, materiale
înregistrate, platforme de software de calculator
înregistrate sau descărcabile, platforme pentru
controlul reviziei (software), platforme de
software colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, platforme software
de management colaborativ înregistrate sau
descărcabile, software și platforme digitale
de telefonie înregistrate sau descărcabile,
platforme de software de calculator înregistrat
sau descărcabil, platforme de software de
calculator pentru rețele sociale înregistrate sau
descărcabile, platforme de editare colaborativă
în timp real (RTCE) (software) înregistrate sau
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
publicații electronice interactive, publicații
care pot fi descărcate, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, software

pentru gestionarea unui magazin online cu scop
științific.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
servicii de procesare a datelor on-line,
furnizare de informații on-line, de afaceri
și comerciale, servicii on-line de colaborări
de afaceri în rețea, servicii de secretariat
pentru stabilirea programărilor, servicii de
programare a întâlnirilor (lucrări de birou),
servicii de administrare a comunităților online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul de cărucioare pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate medicale, administrare
a afacerilor pentru spitale, administrarea
centrelor de apeluri pentru terți, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
administrarea magazinelor, realizarea de
evenimente comerciale, organizare și realizare
de evenimente publicitare, administrare de
planuri de servicii medicale preplătite, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și
produse medicale., administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente medicale.
41. Editare de publicații, publicare de publicații
medicale, furnizare de publicații electronice,
publicare de publicații periodice, furnizare
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de publicații on-line, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare de materiale
și publicații tipărite, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizarea de instruire online,
informații în domeniul educației, furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, programare
(organizare de programe) pe o rețea
globală de calculatoare, servicii educative, de
divertisment și sportive, educație, divertisment
și sport, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, educație
și instruire, furnizare de centre de recreere,
instruire, instruire computerizată, instruire
profesională, instruirea angajaților, pregătire și
instruire, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente
educative, coordonare de evenimente culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, servicii de formare pentru
asistente medicale, servicii de instruire în
domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor
aferente.
42. Găzduire de platforme pe internet,
dezvoltare de platforme de calculatoare, creare
de platforme informatice pentru terți, programare
de software pentru platforme de internet,
găzduire de platforme de comunicații pe internet,
construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic, programare de software
pentru platforme de comerț electronic, găzduire
de platforme de comerț electronic pe internet,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, platformă ca serviciu
(paas) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, stocare de date online,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, facilitarea accesului
temporar la software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de informații, programare de
software educativ, programare de pagini web,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
servicii de laboratoare medicale cu scop științific.
44. Servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor recoltate de la pacienți,

servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienți, servicii medicale, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale), servicii
mobile ale clinicilor medicale, servicii
de recuperare a informațiilor medicale, furnizare
de informații despre servicii medicale, servicii
de consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii medicale oferite printr-o rețea de
furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii consultative privind aparate
și instrumente medicale, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de informații
medicale furnizate pe internet, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei.

───────

(210) M 2021 06683
(151) 15/09/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)
FLAVOSOL T

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

5. Preparate farmaceutice si medicale,
medicamente care contin propolis, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman.

───────
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(210) M 2021 06684
(151) 15/09/2021
(732) VLAD-MIHAI HÎRLAV-

MAISTOROVICI, BD. REPUBLICII
NR. 108, BL. 12B2, AP. 29,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ IOANA MANEA,
STR. MURGENI NR. 14, BL. L26,
SC. 1, ET. 1, AP. 4, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

vibrate festival

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.11.03

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

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

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

───────

(210) M 2021 06685
(151) 15/09/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ORIGINALLY FRUTTIA KIDS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.03.13

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 06686
(151) 15/09/2021
(732) OCTAZONE SRL, MOLDOVEI

NR.1, BL. V1-3, ET. 4, AP 14, JUD.
IAŞI, PASCANI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

NAMAHO GOOD
FOOD GOOD DAY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 26.01.05;
26.01.18

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

clase:
29. Alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, extrate
din carne, carne friptă, carne preparată, carne
prăjită, produse din carne preparate, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
hamburgeri din carne de pui, chiftele din carne de
vită, produse din carne sub formă de hamburger,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, mâncăruri gătite care conțin în
principal carne de pui, chipsuri de cartofi, cârnaţi,
cârnaţi în aluat.
30. Pizza, sandvişuri, plăcinte, clătite, clătite
sărate, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
intermediere comercială la cumpărarea şi
vânzarea online de produse şi servicii în
contextul comandării şi livrării, în special

prin mijloace electronice, inclusiv pe internet,
informații despre vânzarea de produse,
prezentate sub forma
unui ghid de comenzi online, cu functie
de cautare, servicii de consiliere privind
administrarea afacerilor in domeniul serviciilor
de alimentatie publica, catering, restaurant,
servicii publicitare pe internet pentru restaurante,
servicii de preluare comenzi telefonice pentru
terti, in domeniul alimentatiei publice, publicitate
si marketing, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrari de birou.
publicitate si comert en-gros si en detail cu
alimente gatite, produse de patiserie si cofetarie
in magazine specializate si prin comenzi
online, închirierea de standuri de vânzare,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, închiriere de spațiu publicitar pe site-
uri web, închirierea spaţiului publicitar, publicitate
prin poştă, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie de
import-export, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, cu cafea, cu ceaiuri, cu produse
alimentare, cu ciocolată si cu deserturi.
43. Alimentatie publica, furnizare de alimente
şi băuturi: apă plată, apă minerală și
bere dintr-o rulotă mobilă, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de catering pentru
evenimente, consiliere în domeniul culinar,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
catering, snack-baruri, servicii contractuale de
alimentaţie, servicii ale bistrourilor, preparare
de mâncăruri, restaurante (servirea mesei),
restaurante cu autoservire, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de mâncare la
pachet, serviciu de catering pentru instituţii,
bufete cu autoservire, servicii de consultanţă cu
privire la alimente, servicii prestate de bucătari
personali, furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, servicii de consultanţă
cu privire la prepararea mâncării, servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare, servicii
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de consultanţă în domeniul cateringului, servicii
de rezervare a meselor.

───────

(210) M 2021 06687
(151) 15/09/2021
(732) BIBORTENI AQUA SRL, SAT

BIBORTENI, NR. 270, JUD.
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)
Aqua Magnesia

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

32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,
apă minerală naturală, natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a produselor
ape (băuturi), ape minerale şi gazoase,
ape de masa, ape de izvor, apă minerală
naturală , apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț in spatiu fizic si/ sau
online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri

comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerț in spatiu fizic si/ sau online, cu amanuntul
si/sau cu ridicata a apelor (băuturi), ape minerale
şi gazoase, ape de masa, ape de izvor, apă
minerală naturală , apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată.

───────

(210) M 2021 06688
(151) 15/09/2021
(732) MARCELA-CEZARINA VIERU,

STR. OLARILOR, NR. 11, JUD.
SIBIU, OCNA SIBIULUI, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
PANDEMIC

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

3. Ojă de unghii, lac de unghii, gel pentru unghii,
cosmetice pentru unghii, bază pentru unghii
(cosmetice), întăritor pentru unghii (cosmetice),
produse pentru întărirea unghiilor, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, lac de bază pentru
unghii, materiale de acoperire pentru unghii,
produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor,
strat superior pentru lac de unghii, lac de
unghii de uz cosmetic, straturi de acoperire
pentru sculptarea unghiilor, produse cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale.

───────
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(210) M 2021 06689
(151) 15/09/2021
(732) GELMAXIM S.R.L., STR.

TRANSILVANIEI NR. 20,, CAFE
BAR CIREŞICA ZONA VEST, BL.
K1, JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA,
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

CIREŞICA bistro wine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură

───────

(210) M 2021 06690
(151) 15/09/2021
(732) LUXURY HOME S.R.L.,

STR.MĂGURII, NR.113, JUD
SIBIU, CISNADIE, 555300, SIBIU,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUD. MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

EpicCentrum

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

clase:
41. Servicii de divertisment furnizate de hoteluri,
furnizare de spații pentru recreere, furnizare de
spații pentru divertisment, furnizare de spații
pentru parcuri tematice, furnizare de spații
pentru petrecerea timpului liber și recreere,
furnizare de spații de recreere, sub formă de
terenuri de joacă pentru copii, servicii oferite
de săli de jocuri, servicii de cazino (jocuri),
servicii de cazino (jocuri de noroc), servicii
oferite de cluburi de noapte (divertisment),
servicii de cluburi (discoteci), servicii de
cluburi de sănătate (antrenamente), servicii de
cluburi de noapte (divertisment), servicii de
divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii furnizate de către cluburile de fitness,
furnizare de săli de sport, servicii sportive și
de fitness, servicii educative, de divertisment
și sportive, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
pentru divertisment, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri educative, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, degustare de vinuri
(servicii de divertisment), divertisment de tipul
degustărilor de vinuri, administrare de centre de
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fitness, servicii ale cluburilor de fitness, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), organizarea de evenimente
în scopuri culturale, educaţionale sau de
divertisment.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, servicii de catering hotelier, servicii
de cazare hotelieră, organizare de mese la
hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri și
moteluri, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii hoteliere pentru clienții preferați, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, servicii de cazare temporară,
organizare de cazare temporară, organizare
de cazare pentru turiști, asigurare de cazare
temporară pentru lucru, închirieri de spații
de cazare temporară, cazare temporară la
hoteluri și moteluri, organizare și furnizare
de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară în pensiuni, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, servicii de cazare
cu mic dejun inclus, servicii de recepție
pentru cazare temporară (înmânare de chei),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii oferite de
pensiuni, servicii oferite de moteluri, servicii de
hosteluri pentru turiști, hosteluri, servicii oferite
de case de vacanță, închiriere de case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în case
de vacanță, închiriere de cazare temporară
în case și apartamente de vacanță, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
fast-food, restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii oferite de
baruri, servicii oferite de snack-baruri, servicii
ale barurilor, servicii oferite de localuri tip snack-
bar, servire de alimente și băuturi în internet-
cafe, organizare de recepții pentru nunți (spații),
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, furnizare de spații special amenajate
pentru congrese, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, furnizare de spații

special amenajate pentru expoziții, în hoteluri,
furnizarea de spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, furnizare de
spații și materiale pentru conferințe, expoziții și
reuniuni, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, furnizare de spații
și materiale pentru târguri și expoziții, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de cluburi de băut private,
oragnizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de banchete, servicii de
catering pentru banchete, servicii de organizare
de banchete, servicii oferite de bodegi de vinuri,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
cafenea.
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane şi animale
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii de frumusețe oferite de un
centru spa, îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, servicii
oferite de saloane de coafură, servicii oferite de
saloane de bronzat și de solarii, servicii de salon
de coafor pentru femei, servicii de manichiură
și de pedichiură, servicii de machiaj profesional,
servicii de machiaj, servicii de frizerie, servicii
de coafor pentru bărbați, servicii de bărbierie,
saloane de frumusețe, servicii de îngrijire a
frumuseții.

───────
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(210) M 2021 06691
(151) 15/09/2021
(732) RAVI SILVER SRL, SOSEAUA

BUCURESTI-URZICENI, NR
235, BIROUL NR. 6B, JUDETUL
ILFOV, AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VERDENA Iubim plantele

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 05.01.05

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
35. Servicii de publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, comert on-line.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 06692
(151) 15/09/2021
(732) QUEEN LUXURY S.R.L., STR.

ŞELIMBĂRULUI, NR.173,
JUDETUL SIBIU, CISNADIE,
555300, SIBIU, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUDETUL MURES, TIRGU MURES,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

X Centrum

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Managementul afacerilor cu parcuri auto
(pentru terți), servicii de publicitate privind
industria automobilelor, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, servicii de înmatriculare
a automobilelor, servicii de publicitate privind
automobilele, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, realizare de expoziții
comerciale în domeniul automobilelor, servicii de
consultanță comercială privind deschiderea unei
reprezentanțe auto, furnizare de informații prin
internet privind vânzarea de automobile, servicii
de consultanță în afaceri privind deschiderea
unei reprezentanțe auto în sistem de franciză,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, vânzare prin licitație a vehiculelor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vehicule, servicii de publicitate privind vânzarea
de vehicule motorizate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, regruparea
în avantajul terţilor a masinilor, autovehiculelor,
automobilelor si a altor vehicule (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, regruparea
în avantajul terţilor a pieselor de schimb
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si accesoriilor pentru automobile si alte
vehicule (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, showroom auto, servicii de comerț
cu autoturisme, servicii de comerț cu mașini,
servicii de comerț cu automobile si alte vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lubrifianți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lubrifianți, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de agenţii de
import și export, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării de
produse și prestării de servicii.
37. Servicii de instalare și de
reparații in domeniul auto, curățarea
automobilelor, vopsirea automobilelor,
întreținerea automobilelor, spălarea
autovehiculelor, vopsitul autovehiculelor,
reparații de automobile, spălătorii cu autoservire,
repararea tapițeriei autovehiculelor, curățare
completă pentru automobile, organizarea
reparației autovehiculelor terestre, montare
geamuri pentru autovehicule, montare parbrize
pentru autovehicule, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor, servicii de curățare
pentru autovehicule terestre, vulcanizare de
anvelope de automobil (reparații), furnizarea
de servicii ale spălătoriilor automate, curățare
și spălare a autovehiculelor, servicii de
spălare de autovehicule, reparații și întreținere
de automobile, instalare de accesorii pentru
automobile, servicii de schimb de ulei
pentru autovehicule, montare personalizată a
elementelor de interior pentru automobile,
instalare de echipamente electrice și electronice
în automobile, servicii de consiliere cu privire la
reparare autovehiculelor, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de automobile,
întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, verificare de
automobile și de piese ale acestora înaintea
lucrărilor de întreținere și de reparație, reparație,
întreținere, alimentare cu carburant și încărcarea
bateriilor pentru autovehicule, reparații și finisaje
de caroserii de automobile efectuate pentru terți,
spălarea mașinilor, reparații de mașini, revizii
generale de vehicule, întreținerea vehiculelor,
întreținere, service și reparare de vehicule,
montare (instalare) de accesorii pentru vehicule,
montare piese de schimb pentru vehicule,
inspecția vehiculelor înainte de reparații,
întreținere și reparații de vehicule, servicii de

spălare de vehicule, încărcare de baterii de
vehicule, servicii de service pentru întreținerea
vehiculelor, servicii de service pentru repararea
vehiculelor, montare și reparații de anvelope de
vehicule, întreținere și reparații de vehicule cu
motor, servicii de garaje destinate întreținerii și
reparării vehiculelor cu motor, reparații, service
și întreținere de vehicule, reparare și întreținere
de piese de șasiu și de caroserii pentru vehicule,
reparare și întreținere de vehicule cu motor și
de motoare ale acestora, reparare și întreținere
de vehicule cu motor și de piese ale acestora și
de motoare ale vehiculelor cu motor și de piese
ale acestora, lubrifierea automobilelor, finisare
de automobile, aplicare de motive decorative pe
automobile, service auto.

───────

(210) M 2021 06693
(151) 15/09/2021
(732) GHEORGHE-VASILE VASIU, STR.

NOUA NR. 26, JUDETUL SIBIU,
ORAS AVRIG, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Panem24

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 07.01.10

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

7. Distribuitoare automate de alimente si bauturi,
maşini automate de vânzare de alimente si
bauturi, aparate de distribuire automată de
alimente si bauturi, automate cu sistem de
refrigerare, distribuitoare automate (acționate
cu fise), băuturi (aparate electromecanice
pentru prepararea lor), alimente (aparate
electromecanice pentru prepararea lor), mașini
electrice de bucătărie, mașini electromecanice
pentru prepararea alimentelor sau băuturilor,
mașini și aparate de procesat și preparat
alimente și băuturi.
30. Cafea, ceai, pâine, pâine cu umplutură,
gustări care constau în principal din pâine, pâine
nefermentată, pâine pita, pâine proaspătă, pâine
prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă, pâine
multicereale, pâine integrală, pâine de malț,
pâine la aburi, biscuiți din pâine, pesmet din
pâine, chifle moi (pâine), pâine și chifle, pâine
fără gluten, pâine cu usturoi, pâine de secară,
pâine cu stafide, batoane de pâine, rulouri de
pâine daneză, pâine făcută cu drojdie, pâine
coaptă în prealabil, pâine umplută cu fructe, lipii
pentru sandvișuri (pâine), sendvișuri cu carne,
pâine aromată cu condimente, preparat de pâine
cu malț, pâine cu semințe de soia, pâine cu
bicarbonat de sodiu, pâine nedospită în foi
subțiri, pâine cu conținut scăzut de sare, produse
de patiserie aromate, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, specialități de patiserie,
produse de patiserie din făină de cartofi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), produse de patiserie, pateuri
(produse de patiserie), scoici de patiserie,
prăjiturici uscate (patiserie), rulouri (produse de
patiserie), produse de patiserie vieneză, produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie cu fructe,
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
cu migdale, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse
de patiserie), produse de patiserie daneze din
foitaj, produse de patiserie cu semințe de mac,
produse de patiserie pe bază de portocale,
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie cu termen mare
de valabilitate, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, amestecuri
de patiserie, fondante (cofetărie), produse

de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
congelate, șerbeturi (produse de cofetărie), trufe
(produse de cofetărie), lemn dulce (cofetărie),
drajeuri romboidale (cofetărie), produse de
cofetărie cu gheață, produse de cofetărie
dulci aromate, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
rom (trufe cu-) (produse de cofetărie), produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, nuci trase
în ciocolată (produse de cofetărie), arahide
(produse de cofetărie pe bază de -), gustări
constând în principal din produse de cofetărie,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie pe bază
de făină, zefir (produse de cofetărie), tablete
(produse de cofetărie nemedicinale), bezele moi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
din fructe, produse de cofetărie înghețate sub
formă de acadea, dulciuri (nemedicinale) sub
formă de produse de cofetărie din zahăr, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
glazură pentru produse de cofetărie, produse
de cofetărie și înghețate, prăjituri, pișcoturi
(prăjituri), prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai,
prăjituri cu ciocolată, amestecuri pentru prăjituri,
prăjituri cu migdale, prăjituri cu căpșuni, prăjituri
caramelizate din orez expandat, dulciuri pentru
ornarea prăjiturilor, prăjituri pavlova preparate
cu alune, prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri
din mei sau boabe de orez expandat legate cu
zahăr (okoshi), biscuiți, biscuiți crocanți, biscuiți
aperitiv, biscuiți sărați, biscuiți micști, biscuiți
olandezi, pâine prăjită (biscuiți), napolitane rulou
(biscuiți), aluat pentru biscuiți, biscuiți de orez,
torturi, preparate pentru torturi, aperitive (tartine),
aperitive sărate pe bază de faină, cornuri,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de eclere
de ciocolată, prăjituri cu cremă, covrigei moi,
covrigei, covrigi glazurați cu ciocolată, plăcinte,
plăcinte cu legume, plăcinte cu carne, plăcinte
proaspete, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
cu iaurt congelate, placinte cu măr, plăcinte cu
dovleac, plăcinte cu cremă, plăcinte cu răvaș,
plăcinte cu afine, pateuri cu ciocolată, pateuri
de foietaj, coșulețe din foietaj pentru umplere
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cu diverse garnituri, biscuiți de graham, rulouri
de pâine umplute, grisine groase, grisine subțiri,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, gustări
sărate gata de mâncat, preparate din griș de
porumb format prin extruziune, gogoși.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, ceai, produse de cofetărie, produse
de panificatie, produse de patiserie, produse
carmangerie, branzeturi, sucuri naturale, bauturi,
legume ambalate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, ceai, produse
de cofetărie, produse de patiserie, produse
de panificatie, produse carmangerie, branzeturi,
sucuri naturale, bauturi, legume ambalate,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, prezentarea produselor
de cofetărie, produse de panificatie, produse
de patiserie, produse carmangerie, branzeturi,
sucuri naturale, legume ambalate 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 de cofetărie, produse de panificatie,
produse de patiserie, produse carmangerie,
branzeturi, sucuri naturale, legume ambalate,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la produse de cofetărie, produse
de panificatie, produse de patiserie, produse
carmangerie, branzeturi, sucuri naturale, legume
ambalate, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de produse si
anume :cafea, ceai, produse de cofetarie,
produse de patiserie, produse de carmangerie,
branzeturi, sucuri naturale, bauturi, legume
ambalate, pentru a permite clienţilor să vadă
şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, închiriere de automate de
vânzare, închiriere de distribuitoare automate
acționate cu fise, închiriere de distribuitoare
automate pe bază de card, servicii de
publicitate si servicii de marketing in legatura
cu produse de cofetărie, produse de panificatie,
produse de patiserie, produse de carmangerie,

branzeturi, sucuri naturale, legume ambalate,
vânzare cu ridicata de automate, automate
de distribuţie şi aparate distribuitoare, vânzare
cu amănuntul de automate, automate de
distribuţie şi aparate distribuitoare, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
exploatare comercială a automatelor de vânzare,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), punere
la dispoziție și închiriere de spații publicitare.
39. Ridicarea încasărilor din distribuitoare
automate, aprovizionarea distribuitoarelor
automate cu produse de cofetărie, produse
de panificatie, produse de patiserie, produse
carmangerie, branzeturi, sucuri naturale, bauturi,
legume ambalate, transport și livrare de bunuri,
logistică de transport în legătură cu produse
de cofetărie, produse de panificatie, produse de
patiserie, produse de carmangerie, branzeturi,
sucuri naturale, bauturi, legume ambalate.
40. Fabricare la comandă de pâine, fabricare la
comandă de produse de cofetărie si produse de
patiserie.
43. Servicii contractuale de alimentație, servicii
specifice unei brutarii, servire de alimente și
băuturi, fast-fooduri, servicii de bufet si gustari,
servicii de restaurant, servicii de cafenea, servicii
de cofetarie.

───────
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(210) M 2021 06694
(151) 15/09/2021
(732) CASA BUMBAC TEXTIL SRL,

INTRAREA DALIEI, NR. 7,
CAM.1, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

Casa Bumbac Textil by Edural

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 09.05.02;
15.03.03

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

clase:
24. Produse textile și înlocuitori, țesături
matlasate (lenjerii), lenjerii de pat cu falduri,
lenjerii de pat cu volane, materiale textile pentru
confecționarea lenjeriilor, huse (lenjerii) și pături
pentru pat, lenjerii de pat și fețe de mese, lenjerii
de pat din material textil nețesut, cearșafuri
(cearceafuri) cu (tiv) elastic, fețe de pernă,
pernă (fețe de -), fețe de pernă (fețe de pernă
tip plic), cearșafuri, lenjerie, lenjerie pentru
pătuțuri, lenjerie de masă, lenjerie de bucătărie,
baldachine (lenjerie de pat), lenjerie de pat
pentru bebeluși, cuverturi matlasate (lenjerie de
pat), lenjerie de pat și pături, lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de față.

───────

(210) M 2021 06695
(151) 15/09/2021
(732) SKIA REAL ESTATE S.R.L., STR.

MAXIM GORKI NR. 20, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

skia real estate

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru (Ral 5022),
verde (Hex #2F2949)

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

35. Servicii de vânzare prin licitație de
bunuri imobiliare, desfășurare de vânzări
prin licitație, servicii administrative referitoare
la trimiteri către antreprenori generali în
construcții, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
difuzare de materiale publicitare, distribuire
de materiale publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comerciala,
promovarea vanzarilor, publicitate, publicitate
online, publicitate si marketing, realizare de
material publicitar, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, cordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, marketing
imobiliar, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare,
gestionare și monitorizare a vânzărilor și
a programelor promoționale de stimulare,
organizare, gestionare și monitorizare a
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programelor de fidelizare pentru clienți,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de
metode de vânzare, administrare în materie
de planificare a afacerilor, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, administrare și
compilare de baze de date computerizate,
analiză de marketing în domeniul imobiliar.
36. Servicii imobiliare, investiții imobiliare,
servicii de agenții imobiliare, afaceri
imobiliare, agențiile imobiliare, evaluări
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, servicii
imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare, investiții
în proprietăți imobiliare, formare de consorții
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, brokeraj cu
proprietăți imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de împrumuturi imobiliare, planificare
de investiții imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, estimări de proprietăți
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, consultanță financiară privind
investițiile imobiliare, gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, finanțare în
domeniul proprietăților imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, brokeraj
cu garanții reale imobiliare, gestionare de
proprietăți imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, evaluări de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
intermediere de închirieri de proprietăți
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), furnizare de
informații privind bunurile imobiliare, servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
închirieri de proprietăți (doar proprietăți
imobiliare), estimări financiare (asigurări, bănci,
proprietăți imobiliare), servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), colectarea datoriilor
aferente închirierii proprietăților imobiliare,
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), servicii financiare pentru

achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, servicii ale agențiilor de
bunuri imobiliare rezidențiale, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), evaluarea financiară a
proprietății personale și imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, consultanță
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
investiții de capital în proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare,
evaluare de cereri de despăgubire pentru
proprietățile imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare de
spații comerciale, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), servicii de
asigurări în domeniul proprietăților imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
acordarea de garanții financiare pentru
bunurile imobiliare, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, furnizare de informații
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații industriale, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul horticulturii, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, intermediere privind proprietatea
comună a unei proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de agenție pentru vânzarea de proprietăți
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imobiliare pe bază de comision, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de clădiri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locații pentru divertisment,
servicii de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente.

───────

(210) M 2021 06696
(151) 15/09/2021
(732) FRENCH CUISINE SRL, STRADA

IZVORULUI NR. 2, PARTER, BLOC
N14A1, AP. 003, JUDEŢ ILFOV,
COMUNA STEFANESTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(540)

French Cuisine

(531) Clasificare Viena:
09.07.19; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Alimente cu paste la conservă, alimente
preparate pe bază de tăieței, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, amestecuri
de ovăz care conțin fructe uscate, aperitive
(tartine), baghete umplute, banane pané,
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, batoane pe bază de cereale ca
substituți alimentari, biluțe de brânză (snackuri),
biscuiți crackers cu aromă de legume, biscuiți
crocanți condimentați, biscuiți crocanți din
cereale, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
de orez, biscuiți din orez în formă de granule
(arare), biscuiți umpluți cu brânză, blat de
pizza, boabe de porumb prăjite, brioșe, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),

burritos (mâncare mexicană), chifle umplute,
chimichanga (aluat), chipsuri de creveți, chipsuri
de orez, chipsuri de porumb, chipsuri din cereale,
clătite, clătite americane, clătite congelate, clătite
kimchi (kimchijeon), colțunași tipici bucătăriei
asiatice (somosa), covrigei, floricele cu caramel,
floricele de porumb, frigănele, fulgi din cereale,
galuște chinezești umplute (gyoza, gătite),
găluște de orez, gustări care constau în principal
din pâine, gustări din porumb, gustări pe
bază de cereale, hamburgeri (sandvișuri), hot
dog (sandvișuri), jeleu de hrișcă (memilmuk),
lasagna, mâncăruri care includ paste, mâncăruri
pe bază de orez, mâncăruri preparate pe bază
de orez, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, nachos (mâncare tradițională mexicană),
pizza, plăcintă cu carne, pâine cu umplutură,
plăcinte, produse de patiserie aromate, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
conținând legume și pește, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, pufuleți de brânză,
produse pentru gustări preparate din făină de
cereale, quiche (preparat culinar franțuzesc),
ravioli, rizoto, rulouri umplute, salate de paste,
sandviș din brânză topită și șuncă, sandvișuri,
snack-uri preparate din făină de cartofi, spaghetti
și chiftele, sushi, tartă de orez, tăiței ramen,
turte din orez, vafe congelate, amestecuri de
cafea, amestecuri de ceai, amestecuri pe bază
de cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată,
băuturi carbogazoase (pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată), băuturi din cacao gata
preparate, și băuturi pe bază de cacao, băuturi
din cafea, băuturi frapate, băuturi din ceai
nemedicinale, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, boabe de cafea, bomboane cu
ciocolată, cacao, cafea decafeinizată, cafea
măcinată, cappuccino, capsule de cafea,
ceai, chai (ceai), ciocolată, ciocolată caldă,
espresso, înlocuitori de cacao, cacao cu lapte,
preparate aromate pentru prepararea ceaiurilor
nemedicinale, preparate pe bază de cacao,
pudră de cacao, pudră de ciocolată, pungi de
cafea, umpluturi pe bază de cafea, amestecuri
de înghețată, amestecuri de șerbet (înghețate),
amestecuri pentru glazuri, amestecuri pentru
prepararea inghetatelor, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate,
amestecuri pentru șerbeturi, batoane de lapte
congelat, batoane de înghețată, bomboane
congelate, creme congelate, deserturi cu
înghețată, deserturi cremă instant, dulciuri de
înghețată de iaurt, dulciuri înghețate, gheață
alimentară, înghețată, parfeuri, produse de
cofetărie congelate, produse de cofetărie cu
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înghețată, prăjituri pe bază de înghețată,
produse de cofetărie și înghețate, sculpturi
în gheață comestibile, șerbet, suc de fructe
(produse de cofetărie), torturi de înghețată,
batoane de cereale și batoane energizante,
alimente pe bază de cacao, aluaturi împletite
prăjite, alune trase în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de arahide, batoane de nuga
învelite în ciocolată, bezele, biscuiti cu gust de
brânză, biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe
cu fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de
fasole roșie (yohkan), budincă de griș, budinci,
chifle cu gem, cornuri, cozonaci, crema spumă
(dulce), creme englezești custard (deserturi la
cuptor), dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată
și gumă de mestecat, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi
preparate (produse de cofetărie), drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, flan (produs de cofetărie), fondue din
ciocolată, fructe trase în ciocolată, garnituri
de ciocolată, glazură de ciocolată, gofre de
ciocolată, glazură din bezele, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, halva,
hârtie comestibilă, înghețate și dulciuri, jeleuri de
fructe (cofetărie), marțipan, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, migdale acoperite de
ciocolată, înlocuitor de cremă, pâine, nuga,
panettone (cozonac italian), pateuri cu ciocolată,
prăjitură cu pâine, produse de brutărie, produse
de brutărie fără gluten, produse de cofetărie
care conțin gem, prăjituri pavlova cu gust
de alune, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie dulci aromate, rahat
turcesc, produse pe bază de ciocolată, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
specialități de patiserie, spume, sufleuri ca
desert, tablete (dulciuri), tiramisu, trufe de
ciocolată, vafe, gofre, vată de zahăr, amestec
de condimente, amestecuri pentru umpluturi
(alimente), arome alimentare, condimente,
bețișoare de scorțișoară, esențe comestibile
pentru mâncare (cu excepția substanțelor și
uleiurilor esențiale), sos (comestibil), aluaturi și
amestecuri din acestea, glazuri și umpluturi dulci,
fagure brut, îndulcitori naturali, miere, siropuri și
melasă.
35. Administrare de afaceri, administrarea
magazinelor, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, asistență comercială privind sistemul de
franciză, asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență în afaceri, asistență în
conducerea afacerilor, exploatarea întreprinderii
(pentru terți), furnizare de asistență în

managementul afacerilor, gestiunea afacerilor
de comerț cu amănuntul pentru terți, informații
despre metode de vânzare, intermediere
publicitară, management de afaceri comerciale,
negociere de contracte comerciale pentru
alte persoane, organizarea afacerilor, servicii
de administrare a afacerilor, servicii de
administrare de stocuri, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de intermediere comercială,
servicii de strategie în afaceri, servicii
de reprezentanță comercială, supervizare de
afaceri, achiziții de produse în numele
societăților terțe, administrarea vânzărilor,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
consiliere cu privire la produse de
consum, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, informare
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea de contacte comerciale și
economice, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrare electronică
a comenzilor, realizare de abonamente la
pachete de informații, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, servicii de achiziții,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, servicii de comenzi online, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de agenţii de import și export, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de planuri
de marketing, furnizare de informații publicitare,
împărţirea de eşantioane de produse, marketing
digital, plasare de reclame, organizarea de
publicitate, producție de material publicitar,
publicitate online, servicii de agenție de
publicitate, servicii de agenție de marketing,
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servicii de promovare, servicii de promovare
comercială, servicii de relații cu publicul.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
bodegi de vinuri, servicii oferite de cantine,
servicii oferite de ceainării, decorare de alimente,
decorare de torturi, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, organizare de
banchete, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, sculptură culinară, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii de baruri de
sucuri de fructe, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
cantină, servicii de bar cu servire de vin,
servicii contractuale de alimentație, servicii de
cazare cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de cluburi de băut private, servicii de
gătit, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de preparare a alimentelor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de restaurant și bar, servicii de somelier,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii prestate de
bucătari personali, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi în gogoșării, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, sevicii de baruri
care servesc bere, snack-baruri, consiliere în
domeniul culinar, rezervări la restaurant.

───────

(210) M 2021 06697
(151) 15/09/2021
(732) SERBAN GHEORGHE

CONSTANTIN, STR.
MEMORANDUMULUI NR. 5,
JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
AHA BISTRO and LOUNGE

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

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente hipice, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente educative,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente
sportive, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, rezervare de
bilete la evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment în direct,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, servicii
de rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente de divertisment, organizare
de rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri educative, furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive
și culturale, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, servicii de rezervare
de bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.
43. Rezervări la restaurant, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/09/2021

───────

la restaurant, servicii de restaurant și bar,
rezervări pentru restaurante și mese, furnizarea
de recenzii despre restaurante, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii de restaurant cu servire la
pachet, furnizarea de informații cu privire la
restaurante, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de cazare pentru
evenimente, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii de catering specializate
în tăierea jambonului pentru petreceri de
căsătorie și evenimente private, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului la
târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii oferite de
baruri, servicii de rezervare a meselor, preparare

de mâncăruri,  pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării,  servicii  oferite  de  restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii ale
barurilor, servicii de bar cu servire de vin, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
oferite de rotiserii, servicii de terasă berărie,
servicii de somelier, servicii de restaurație pentru
recepțiile firmelor (furnizare de alimente și
băuturi), servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurante de sushi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de băuturi alcoolice,
servirea de băuturi în berării, servii de barmani,
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură.



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2021 06490/07.09.2021, 

publicată în 14.09.2021, clasificarea corecta a cererii este: 

Clasa 35: Publicitate. 

Clasa 41: Educaţie; instruire; activităţi sportive şi culturale. 

Clasa 43: Servicii de alimentaţie publică; cazare temporară. 

Clasa 45: Servicii personale și sociale oferite de către terți destinate să satisfacă nevoile 

indivizilor; servicii juridice. 



 

ERATA 

 

Referitor la depozitul M2021/06629, publicat în data de 20/09/2021, se scoate de la publicare 

deoarece taxa nu a intrat în contul OSIM. 

 


