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Cereri Mărci publicate în 24/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04715 17/06/2021 BIOFARM S.A. BIOFEN EXTRA

2 M 2021 04716 17/06/2021 BIOFARM S.A. BIOFEN EXTRA 8h

3 M 2021 04717 17/06/2021 BIOFARM S.A. BIOFEN EXTRA

4 M 2021 04718 17/06/2021 SC GARDEN THERME SRL BLACK TULIP HOTEL

5 M 2021 04719 17/06/2021 ŞTEFAN FLOREA CLUJ FASHION WEEK marii
designeri își dau întâlnire la cluj!

6 M 2021 04720 17/06/2021 EMOKE CIOBOTARU Neki

7 M 2021 04721 17/06/2021 PERFECT VISION INT SRL P PERFECT VISION
EXCELLENCE IN EYEWEAR

8 M 2021 04722 17/06/2021 DEVMIND S.R.L. NONAME JUST CODE

9 M 2021 04723 17/06/2021 EMCO STAR S.R.L. emcostar

10 M 2021 04724 17/06/2021 RALUCA-IOANA ROMAN SunExtasy THE CARAMEL
CLUB

11 M 2021 04725 17/06/2021 ALI DOGAN RONI 1972 SPORTS WEAR

12 M 2021 04726 17/06/2021 ALI DOGAN THENIKIE SPORTWEAR

13 M 2021 04727 17/06/2021 SC DELTA STUDIO SRL SMART LUXURY

14 M 2021 04728 17/06/2021 SC DELTA STUDIO SRL DELTA home emotion STUDIO

15 M 2021 04729 17/06/2021 KASPER DEVELOPMENT KDC
ONE SRL

kudo APARTMENTS

16 M 2021 04730 17/06/2021 OZ-KA INTERNATIONAL
GROUP SRL

DELFiN

17 M 2021 04731 17/06/2021 UPL CORPORATION LIMITED HUSKY

18 M 2021 04732 17/06/2021 S.C HERBAGETICA S.R.L Extracte Standardizate
HERBAGETICA Candida Free

19 M 2021 04733 17/06/2021 PUFAN FLORENTINA Edu Mozaic

20 M 2021 04734 17/06/2021 COMUNA VAIDEENI ÎNVÂRTITA DORULUI VAIDEENI

21 M 2021 04735 17/06/2021 INFOSINT SRL UAU IL GELATO

22 M 2021 04736 17/06/2021 CRISTINA SAVA PINK DIAMOND ROMANIA by
Cristina Sava

23 M 2021 04737 17/06/2021 PERFECT VISION INT SRL SUNFIRE by SUNFIRE

24 M 2021 04738 17/06/2021 SC LAZAR GROUP PROD SRL Brainia - the smart choice

25 M 2021 04739 17/06/2021 DARLEOT GROUP SRL Darleot Group Srl
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 04740 17/06/2021 SOCIAL MEDIA CARE SRL Radio de BiNe Binele are nevoie

de tine !

27 M 2021 04741 17/06/2021 SPECIALTY COFFEE
ASSOCIATION SRL

28 M 2021 04742 17/06/2021 STEP PROIECT SRL STEP PROIECT
loyalty.responsibility.evolution

29 M 2021 04743 17/06/2021 BOGDAN PIRJOL VB VESPER BOOKS
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(210) M 2021 04715
(151) 17/06/2021
(732) BIOFARM S.A., STR. LOGOFATUL

TAUTU, NR. 99, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031212, ROMANIA

(540)

BIOFEN EXTRA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.03.23; 26.05.01

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2768c), albastru deschis
(Pantone 2708c)), vişiniu, alb

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

5. Produse farmaceutice destinate ameliorării
durerilor până la moderat-severe, precum
durerile: osteo-articulare (contuzii, fracturi,
luxații, entorse) inclusiv reumatismale
(osteoartroze, osteocondroze, spondiloze, artrite
reumatoide), mialgii, miozite, fibromialgii,
lombalgii, cefalee, inclusiv cefalee de tip
migrenă, dureri dentare, faringite, dismenoree,
produse farmaceutice destinate tratamentului
simptomatic al febrei şi al răcelii şi gripei.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru ameliorarea durerilor până
la durerile moderat-severe.

───────

(210) M 2021 04716
(151) 17/06/2021
(732) BIOFARM S.A., STR. LOGOFATUL

TAUTU, NR. 99, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031212, ROMANIA

(540)

BIOFEN EXTRA 8h

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 26.03.23; 26.05.04; 26.01.06;
01.15.09; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2768c), albastru deschis
(Pantone 2708c), argintiu, albastru
închis (HEX #0D004C), magenta
închis (HEX #26002E), magenta (HEX
#750F6F), negru (HEX #000000)

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

5. Produse farmaceutice destinate ameliorării
durerilor până la moderat-severe, precum
durerile: osteo-articulare (contuzii, fracturi,
luxații, entorse) inclusiv reumatismale
(osteoartroze, osteocondroze, spondiloze, artrite
reumatoide), mialgii, miozite, fibromialgii,
lombalgii, cefalee, inclusiv cefalee de tip
migrenă, dureri dentare, faringite, dismenoree,
produse farmaceutice destinate tratamentului
simptomatic al febrei şi al răcelii şi gripei.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru ameliorarea durerilor până
la durerile moderat-severe.

───────

(210) M 2021 04717
(151) 17/06/2021
(732) BIOFARM S.A., STR. LOGOFATUL

TAUTU, NR. 99, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031212, ROMANIA

(540)
BIOFEN EXTRA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice destinate ameliorării
durerilor până la moderat-severe, precum
durerile: osteo-articulare (contuzii, fracturi,
luxații, entorse) inclusiv reumatismale
(osteoartroze, osteocondroze, spondiloze, artrite
reumatoide), mialgii, miozite, fibromialgii,
lombalgii, cefalee, inclusiv cefalee de tip
migrenă, dureri dentare, faringite, dismenoree,
produse farmaceutice destinate tratamentului
simptomatic al febrei şi al răcelii şi gripei.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru ameliorarea durerilor până
la durerile moderat-severe.

───────

(210) M 2021 04718
(151) 17/06/2021
(732) SC GARDEN THERME SRL, STR.

LIBERTATII NR. 1, JUDEȚUL CLUJ,
DEJ, 405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

BLACK TULIP HOTEL

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 05.05.03; 27.05.01; 27.05.11

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

43. Servicii de restaurant și bar, servicii oferite
de restaurante pentru turiști, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii hoteliere, servicii de cazare hotelieră,

servicii de catering hotelier, organizare de mese
la hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri
și moteluri, furnizare de servicii de rezervare
de camere și rezervare la hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri.

───────

(210) M 2021 04719
(151) 17/06/2021
(732) ŞTEFAN FLOREA, CAL.

DOROBANŢILOR NR.132-134 ET.
5, AP. 50, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR. 152, SC. B AP. 96,
JUDEȚUL CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CLUJ FASHION WEEK
marii designeri își

dau întâlnire la cluj!

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01

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

35. Prezentări de modă în scopuri comerciale,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoțional, organizare de parade de modă
în scopuri comerciale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii de
modă, organizare de parade de modă
în scopuri de promovare a vânzărilor,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de publicitate referitoare
la îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
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cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, publicitate online,
servicii de comenzi online, publicare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare online, furnizare de servicii online de
licitație, publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, oferte pentru licitații online în
numele terților, realizare de târguri și expoziții
virtuale online în scopuri publicitare, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la genți
de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii comerciale online
în cadrul cărora vânzătorul publică produsele
care urmează a fi licitate, iar licitația are loc
pe internet, promovare a vânzărilor de produse
din industria modei prin articole promoționale în
reviste.
38. Transmitere de programe de televiziune,
difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
programe de televiziune, emisiuni televizate,
servicii de comunicare online, transmisie de
informații online, comunicare prin bloguri online,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, furnizarea accesului de telecomunicații la
conținut video și audio furnizat printr-un serviciu
online de video la cerere.
41. Divertisment de tipul prezentărilor de
modă, organizarea de parade de modă
pentru amuzament, emisiuni de radio
(programare), producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, producție de emisiuni
de televiziune, furnizarea de instruire online,

furnizarea de tutoriale online, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
poze online nedescărcabile, furnizare de cursuri
de instruire online, furnizare de informații și
știri online în domeniul formării profesionale,
organizare și coordonare de grupuri de
discuții educative, nu online, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
fotografie, instruire în fotografie, producție audio
și video și fotografie, servicii educative în
domeniul modei, organizare și prezentare de
spectacole de divertisment în domeniul stilului și
modei.

───────

(210) M 2021 04720
(151) 17/06/2021
(732) EMOKE CIOBOTARU, STR.

LACRAMIOAREI NR. 9, BL. 36,
SC. D, AP. 2, JUDEȚUL COVASNA,
MUN.SF.GHEORGHE, 520085,
COVASNA, ROMANIA

(540)
Neki

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/06/2021

(210) M 2021 04721
(151) 17/06/2021
(732) PERFECT VISION INT SRL, STR.

ARCUSULUI NR. 15, CAM. 3,
ETAJ 1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

P PERFECT VISION
EXCELLENCE IN EYEWEAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.21;
29.01.13

(591) Culori revendicate:gri, albastru,
bleumarin

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

9. Ochelari, ochelari de soare și lentile de
contact, ochelari de soare, ochelari corectori,
lentile de contact.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a ochelarilor,
ochelarilor de soare, ochelarilor corectori și
lentilor de contact (exceptând transportul lor),
pentru a permite clientilor sa le vada si sa le
achizitioneze cat mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 04722
(151) 17/06/2021
(732) DEVMIND S.R.L., STR. FABRICII

NR. 53, AP. 65, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060822, ROMANIA

(540)

NONAME JUST CODE

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 26.04.05; 27.05.17; 27.05.24

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

9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2021 04723
(151) 17/06/2021
(732) EMCO STAR S.R.L., BD.

I.C. BRATIANU, NR. 250,
CLADIREA C3D-C10B, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900316, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ET. 1, BIROU 1.02, CAM 2,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050726,
ROMANIA

(540)

emcostar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

clase:
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, sisteme de control electronice,
sisteme de control al accesului (automate),
sisteme electronice de control al energiei,
aparataje de conexiuni (electrice), prize, fișe și
alte dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
cutii de joncțiune, cutii electrice de control,
cutii de derivare electrică, cutii de distribuție
(electricitate), cutii de distribuție electrice, cutii
de derivație electrică, cutii de branșament
(electrice), cutii de conexiuni electrice, cutii
de racord (electricitate), cutii de joncțiune
(electricitate), cutii de joncțiune electrice, cutii de
siguranțe electrice, cutii de prize electrice, cutii
terminale pentru conductoare electrice, cutii de
borne de conexiune, prize electrice, adaptoare
pentru prize, protecții pentru prize, lanterne
optice, dispozitive electronice de reglare, sirene,
avertizoare cu sirene de alarmă, dispozitive
de avertizare (altele decât pentru vehicule),
cutii de derivație (electricitate), conectoare
(electricitate), conducte (electricitate),
comutatoare (electricitate), dispozitive pentru
siguranță, securitate, protecție și de

semnalizare, aparate de monitorizare a
siguranței (electrice), aparate pentru detectarea
incendiilor, echipamente pentru stingerea
automată a incendiilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sisteme de control electronice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sisteme de
navigație loran, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sisteme electronice de navigație,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sisteme de testare a circuitului electric,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sisteme de control al accesului (automate),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sisteme electronice de control al energiei,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparataje de conexiuni (electrice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu prize,
fișe și alte dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de joncțiune, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii electrice de
control, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de derivare electrică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
de distribuție (electricitate), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii de distribuție
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de derivație electrică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
de branșament (electrice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii de conexiuni
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de racord (electricitate), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
de joncțiune (electricitate), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii de joncțiune
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de siguranțe electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
prize electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii terminale pentru conductoare
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de borne de conexiune, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu prize
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu adaptoare pentru prize, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu protecții
pentru prize, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sisteme de supraveghere video,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lanterne optice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive electronice
de reglare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sirene, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu avertizoare cu sirene
de alarmă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive de avertizare (altele
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decât pentru vehicule), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lanterne de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lanterne pentru iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sisteme de iluminat de urgență,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații de iluminat destinate utilizării la
sisteme de securitate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de iluminat
și reflectoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii de transport, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sisteme de control electronice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sisteme de navigație loran, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sisteme
electronice de navigație, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sisteme de
testare a circuitului electric, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sisteme
de control al accesului (automate), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu sisteme electronice de control al energiei,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparataje de conexiuni (electrice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu prize, fișe și alte dispozitive de
cuplare (conexiuni electrice), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii de
joncțiune, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cutii electrice de control,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cutii de derivare electrică, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cutii de distribuție (electricitate), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii
de distribuție electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii de derivație
electrică, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii de branșament (electrice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cutii de conexiuni electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii de racord (electricitate), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii de
joncțiune (electricitate), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii de joncțiune
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii de siguranțe electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii de prize electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii terminale
pentru conductoare electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii de borne
de conexiune, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prize electrice, servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu adaptoare pentru prize, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu protecții
pentru prize, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sisteme de supraveghere
video, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lanterne optice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
electronice de reglare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sirene, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu avertizoare cu sirene de alarmă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozitive de avertizare (altele decât pentru
vehicule), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lanterne de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lanterne pentru iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sisteme de iluminat de
urgență, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu instalații de iluminat destinate
utilizării la sisteme de securitate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de iluminat și reflectoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii
de transport, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de derivație
(electricitate), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conectoare (electricitate), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
conducte (electricitate), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu comutatoare
(electricitate), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de monitorizare a siguranței (electrice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru detectarea incendiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente pentru
stingerea automată a incendiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole și
materiale rezistente la foc și pentru prevenirea
incendiilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale pentru izolare electrică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole și materiale pentru izolare electrică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu izolatoare pentru conducte de electricitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu izolatori pentru cabluri electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu izolatori
electrici, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate, instrumente și
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cabluri pentru electricitate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii de derivație
(electricitate), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu conectoare (electricitate),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu conducte (electricitate), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
comutatoare (electricitate), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate de monitorizare
a siguranței (electrice), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate pentru
detectarea incendiilor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu echipamente
pentru stingerea automată a incendiilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole și materiale rezistente la foc și
pentru prevenirea incendiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
pentru izolare electrică, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
și materiale pentru izolare electrică, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu izolatoare pentru conducte de electricitate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu izolatori pentru cabluri electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu izolatori electrici.
37. Servicii de instalare de sisteme de control
electronice, servicii de instalare de sisteme
de navigație loran, servicii de instalare de
sisteme electronice de navigație, servicii de
instalare de sisteme de testare a circuitului
electric, servicii de instalare de sisteme de
control al accesului (automate), servicii de
instalare de sisteme electronice de control
al energiei, servicii de instalare de aparataje
de conexiuni (electrice), servicii de instalare
de prize, fișe și alte dispozitive de cuplare
(conexiuni electrice), servicii de instalare de
cutii de joncțiune, servicii de instalare de cutii
electrice de control, servicii de instalare de
cutii de derivare electrică, servicii de instalare
de cutii de distribuție (electricitate), servicii de
instalare de cutii de distribuție electrice, servicii
de instalare de cutii de derivație electrică,
servicii de instalare de cutii de branșament
(electrice), servicii de instalare de cutii de
conexiuni electrice, servicii de instalare de cutii
de racord (electricitate), servicii de instalare
de cutii de joncțiune (electricitate), servicii de
instalare de cutii de joncțiune electrice, servicii
de instalare de cutii de siguranțe electrice,
servicii de instalare de cutii de prize electrice,
servicii de instalare de cutii terminale pentru
conductoare electrice, servicii de instalare de

cutii de borne de conexiune, servicii de instalare
de prize electrice, servicii de instalare de
adaptoare pentru prize, servicii de instalare
de protecții pentru prize, servicii de instalare
de sisteme de supraveghere video, servicii de
instalare de lanterne optice, servicii de instalare
de dispozitive electronice de reglare, servicii
de instalare de sirene, servicii de instalare de
avertizoare cu sirene de alarmă, servicii de
instalare de dispozitive de avertizare (altele
decât pentru vehicule), servicii de instalare de
lanterne de iluminat, servicii de instalare de
lanterne pentru iluminat, servicii de instalare
de dispozitive de iluminat, servicii de instalare
de sisteme de iluminat de urgență, servicii
de instalare de instalații de iluminat destinate
utilizării la sisteme de securitate, servicii de
instalare de aparate de iluminat și reflectoare,
servicii de instalare de cutii de transport, reparații
și lucrări de întreținere de sisteme de control
electronice, reparații și lucrări de întreținere
de sisteme de navigație loran, reparații și
lucrări de întreținere de sisteme electronice
de navigație, reparații și lucrări de întreținere
de sisteme de testare a circuitului electric,
reparații și lucrări de întreținere de sisteme
de control al accesului (automate), reparații
și lucrări de întreținere de sisteme electronice
de control al energiei, reparații și lucrări de
întreținere de aparataje de conexiuni (electrice),
reparații și lucrări de întreținere de prize, fișe și
alte dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
reparații și lucrări de întreținere de cutii de
joncțiune, reparații și lucrări de întreținere de
cutii electrice de control, reparații și lucrări de
întreținere de cutii de derivare electrică, reparații
și lucrări de întreținere de cutii de distribuție
(electricitate), reparații și lucrări de întreținere de
cutii de distribuție electrice, reparații și lucrări de
întreținere de cutii de derivație electrică, reparații
și lucrări de întreținere de cutii de branșament
(electrice), reparații și lucrări de întreținere de
cutii de conexiuni electrice, reparații și lucrări
de întreținere de cutii de racord (electricitate),
reparații și lucrări de întreținere de cutii de
joncțiune (electricitate), reparații și lucrări de
întreținere de cutii de joncțiune electrice, reparații
și lucrări de întreținere de cutii de siguranțe
electrice, reparații și lucrări de întreținere de
cutii de prize electrice, reparații și lucrări de
întreținere de cutii terminale pentru conductoare
electrice, reparații și lucrări de întreținere de
cutii de borne de conexiune, reparații și lucrări
de întreținere de prize electrice, reparații și
lucrări de întreținere de adaptoare pentru prize,
reparații și lucrări de întreținere de protecții
pentru prize, reparații și lucrări de întreținere
de sisteme de supraveghere video, reparații și
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lucrări de întreținere de lanterne optice, reparații
și lucrări de întreținere de dispozitive electronice
de reglare, reparații și lucrări de întreținere
de sirene, reparații și lucrări de întreținere de
avertizoare cu sirene de alarmă, reparații și
lucrări de întreținere de dispozitive de avertizare
(altele decât pentru vehicule), reparații și lucrări
de întreținere de lanterne de iluminat, reparații și
lucrări de întreținere de lanterne pentru iluminat,
reparații și lucrări de întreținere de dispozitive
de iluminat, reparații și lucrări de întreținere de
sisteme de iluminat de urgență, reparații și lucrări
de întreținere de instalații de iluminat destinate
utilizării la sisteme de securitate, reparații și
lucrări de întreținere de aparate de iluminat
și reflectoare, reparații și lucrări de întreținere
de cutii de transport, reparare și întreținere
de instalații pentru gaz și electricitate, servicii
de întreținere pentru rețeaua de alimentare
cu electricitate, instalare de generatoare de
electricitate, amplasare de rețele de alimentare
cu electricitate.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, proiectare
de construcții, servicii de proiectare tehnică,
servicii de proiectare tehnologică, proiectare și
dezvoltare de rețele de distribuire a energiei,
servicii de proiectare tehnică de instalații pentru
electricitate.

───────

(210) M 2021 04724
(151) 17/06/2021
(732) RALUCA-IOANA ROMAN, STR.

STEJARULUI NR. 12, SC. 1, AP. 4,
JUDEȚUL CLUJ, GHERLA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

SunExtasy THE
CARAMEL CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08

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

clase:
44. Servicii oferite de saloane de bronzat și de
solarii, servicii de bronzat, servicii de bronzat
prin pulverizare, furnizare de instalații de solariu,
consultanță în domeniul saloanelor de bronzat
si solarii, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────
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(210) M 2021 04725
(151) 17/06/2021
(732) ALI DOGAN, STRADA DRAGUSIN

DELEANU NR. 15, SECTOR 2,
BUCUREȘTI , ROMANIA

(540)

RONI 1972 SPORTS WEAR

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 21.03.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#383668), mov (HEX #534E7F),
albastru (HEX #00A0E3), alb (HEX
#FEFEFE)

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 04726
(151) 17/06/2021
(732) ALI DOGAN, STRADA DRAGUSIN

DELEANU NR. 15, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THENIKIE SPORTWEAR

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 26.11.08; 27.05.11; 27.05.24;
02.01.23

(591) Culori revendicate:mov (HEX #393667),
roșu (HEX #AE2220), alb (HEX
#FEFEFE)

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 04727
(151) 17/06/2021
(732) SC DELTA STUDIO SRL, STR.

NICOLAE DOBRIN NR 18, ET
2, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SMART LUXURY

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

35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii stiintifice si tehnologice, precum
si de cercetare si proiectare in legatura cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/06/2021

industriala si design industrial, servicii de
control si autentificare a calitatii, proiectarea
si dezvoltarea de componente hardware si
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 04728
(151) 17/06/2021
(732) SC DELTA STUDIO SRL, STR.

NICOLAE DOBRIN NR 18, ET
2, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DELTA home emotion STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul,organizarea si
administarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii stiintifice si tehnologice, precum
si de cercetare si proiectare in legatura cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industriala si design industrial, servicii de
control si autenticitate a calitatii, proiectarea
si dezvoltarea de componente hardware si
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 04729
(151) 17/06/2021
(732) KASPER DEVELOPMENT

KDC ONE SRL, STR. ZAHARIA
STANCU, NR. 6, SPATIU
COMERCIAL 5, BIROUL 1,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

kudo APARTMENTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.04.05; 26.11.07;
26.11.08; 26.11.09

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

37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de informații privind construcția de clădiri,
servicii de construcții de clădiri, construcții de
clădiri rezidențiale, construcție de clădiri de
apartamente, construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale.

───────
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(210) M 2021 04730
(151) 17/06/2021
(732) OZ-KA INTERNATIONAL GROUP

SRL, SOSEAUA COLENTINA,
NR. 454, PARTER, SPATIUL
A101, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
DELFiN

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

3. Spray-uri odorizante pentru camera,
odorizant de camera, spray de camera.
20. Huse de scaune (adaptate) pentru mobilier,
huse de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier).
24. Huse de schimb pentru scaune ca piese
de mobilier (neadaptate), huse de scaune,
invelitori de scaune, invelitori de pat, cuverturi
pentru pat, huse de pat, prosoape din material
textil, prosoape de bucatarie din material textil,
prosoape de baie din material textil, prosoape
pentru plaja din material textil, prosoape din
materiale textile.
25. Maieuri, maieu barbatesc, maieu pentru
femei, maieuri sport, chiloti tip boxeri, boxeri
pentru băieți (lenjerie intimă), boxeri pentru femei
(lenjerie intimă), sosete, sosete si ciorapi, chiloti,
chiloti de dama, chiloti barbatesti, chiloti tanga,
bluze, bluze de dama, tricouri, tricouri barbatesti,
imbracaminte de noapte, camasa de noapte,
rochii, rochii elegante, rochii scurte, rochii lungi,
rochii de plaja, rochii de dama, rochii pentru copii
mici, rochii pentru gravide.

───────

(210) M 2021 04731
(151) 17/06/2021
(732) UPL CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT
BUILDING, LOUIS PASTEUR
STREET, PORT LOUIS,
MAURITIUS

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

(540)
HUSKY

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

5. Erbicide, pesticide, insecticide, fungicide,
vermicide, rodenticide, weedicide (erbicide
pentru combaterea buruienilor), preparate
pentru combaterea plantelor dăunătoare și
distrugerea paraziților.

───────

(210) M 2021 04732
(151) 17/06/2021
(732) S.C HERBAGETICA S.R.L, SAT

PODU OLT, STR. FLORILOR
NR. 1085 BIS, JUD. BRAŞOV,
COMUNA HĂRMAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA Candida Free

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.16; 24.09.04;
26.13.25; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.06

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinților şi pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04733
(151) 17/06/2021
(732) PUFAN FLORENTINA, STR.

GHIOCEILOR NR.2, SAT
CIOROGÂRLA, JUD. ILFOV,
CIOROGARLA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Edu Mozaic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#3068B3), portocaliu (HEX #E6A390),
gri (HEX #636363)

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 04734
(151) 17/06/2021
(732) COMUNA VAIDEENI, STR.

CENTRU, JUD. VÂLCEA,
VAIDEENI, 247725, VALCEA,
ROMANIA

(540)

ÎNVÂRTITA
DORULUI VAIDEENI

(531) Clasificare Viena:
09.07.09; 22.01.05; 24.07.01; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, roşu. galben
deschis, galben închis, albastru, maro
deschis, maro închis, gri, alb

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

41. Activități culturale, organizare de festivități în
scopuri culturale.

───────

(210) M 2021 04735
(151) 17/06/2021
(732) INFOSINT SRL, B-DUL THEODOR

PALLADY NR. 50, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

UAU IL GELATO
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maron, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele).

───────

(210) M 2021 04736
(151) 17/06/2021
(732) CRISTINA SAVA, BD. NICOLAE

BĂLCESCU NR.53, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

PINK DIAMOND ROMANIA
by Cristina Sava

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 17.02.17

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente
de ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului,
accesorii pentru bijuterii, accesorii pentru
ceasuri, brățări de ceas, articole de bijuterie
care conțin aur, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie cu pietre
prețioase, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie semiprețioase,
bijuterii cu diamante, brățări, bijuterii-pandantive,
bijuterii din metale prețioase, butoni de
manșetă, cercei, coliere (bijuterii), crucifixe ca
bijuterii, fire din metale prețioase (bijuterii),

închizători pentru bijuterii, inele (bijuterii), lanțuri
(bijuterii), medalioane (bijuterii), pandantive,
perle (bijuterii), ștrasuri, tiare, verighete, obiecte
de artă din metale prețioase, casete de bijuterii.

───────

(210) M 2021 04737
(151) 17/06/2021
(732) PERFECT VISION INT SRL, STR.

ARCUSULUI NR.15, CAM. 3,
ETAJ 1, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

SUNFIRE by SUNFIRE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Ochelari, ochelari de soare și lentile de
contact, ochelari de soare, ochelari corectori,
lentile de contact.

───────
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(210) M 2021 04738
(151) 17/06/2021
(732) SC LAZAR GROUP PROD SRL,

STR. PETRE LINTEȘ NR. 4,
SECTORUL 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
Brainia - the smart choice

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate prin radio sau televiziune, servicii
de promovare şi de informare, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, marketing,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul publicității, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind marketingul, servicii de
consultanță și asistenta în domeniul strategiei
comerciale.

───────

(210) M 2021 04739
(151) 17/06/2021
(732) DARLEOT GROUP SRL, DRUMUL

NOU NR. 186/A, JUDETUL BACAU,
GARLENII DE SUS, 60720,
BACĂU, ROMANIA

(540)

Darleot Group Srl

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.04

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────
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(210) M 2021 04740
(151) 17/06/2021
(732) SOCIAL MEDIA CARE SRL,

STR.VALERIA PETER PREDESCU,
NR.4A, AP.16, JUDEŢ BISTRITA
NASAUD, BISTRITA, 420116,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

Radio de BiNe Binele
are nevoie de tine !

(531) Clasificare Viena:
16.01.13; 16.01.14; 01.05.01; 27.05.01;
27.05.17

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

38. Administrarea unei rețele de telecomunicații,
servicii de agenții de presă, asigurarea accesului
la baze de date pe internet, asigurarea accesului
la internet protocol tv, buletine informative
computerizate (servicii de telecomunicaţii),
comunicare de date prin radio, comunicare
de date prin mijloace de telecomunicații,
comunicare de date prin mijloace electronice,
comunicare de date prin poștă electronică,
comunicare prin rețele de telecomunicații
multinaționale, difuzare audio, difuzare de
date, difuzare de informații prin intermediul
televiziunii, difuzare de material audio și
video pe internet, difuzare de programe de
radio și televiziune, inclusiv prin rețele de
cablu, difuzare de programe de radio și
televiziune interactive, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe radio și de
televiziune, difuzarea la radio și televiziune,
emisiuni de știri (transmisii), furnizare de acces
la conținut, site-uri și portaluri de internet,
furnizare de informații despre radiodifuziune,
furnizare de informații privind comunicațiile
media, radiodifuziune de conținut audiovizual și
multimedia pe internet, radiodifuziune de filme
cinematografice pe internet, radiodifuziune de

programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune de programe
de televiziune pe internet, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, radiodifuziune și
transmitere de programe radio, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune,
transmisie prin cablu, transmisie prin satelit de
sunete, imagini, semnale și date, transmisie prin
telex, transmisie radio prin cablu, transmisie
securizată de date.

───────

(210) M 2021 04741
(151) 17/06/2021
(732) SPECIALTY COFFEE

ASSOCIATION SRL, STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 19, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1,
ET. 3, AP. 11, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 03.07.24

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

30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit), bicarbonat
de sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
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fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi, fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort, aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi,
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri),
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie, produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane, orz
măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie), cremă
din ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi şi prăjituri, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele,
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten

pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie), pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată, făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie
din fructe, produse de patiserie, aluat de
patiserie, pâtés en croûte (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
mentolate, boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, pudre
pentru fabricarea îngheţatei, praline, propolis,
clei de albine, budinci, quiche (tartă), quinoa,
procesată, ramen, ravioli, relish (condiment),
orez, prăjituri de orez, budincă de orez, pastă
de orez pentru uz culinar, hârtie de orez
comestibilă, gustări pe bază de orez, lăptişor
de matcă pentru consum uman, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate),
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
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scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, vin de orz (bere),
bere, must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor altele decât uleiurile
esenţiale, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, sucuri de fructe, suc de fructe, nectaruri
de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas, limonade, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, shandy, apă lithia (bogată în litiu), bere
de malţ, must de malţ, apă minerală (băuturi),
must, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului

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

cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu:
sirop de agave (îndulcitor natural), ienibahar,
pastă de migdale, produse de cofetărie cu
migdale, anason, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
praf de copt, sodă alimentară (bicarbonat de
sodiu pentru gătit), bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi, fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort, aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi,
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane de
decor pentru tortur, capere, caramele(dulciuri),
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie, produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, făină nerafinată de porumb, porumb
măcinat, porumb copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte), esenţe
pentru produsele alimentare, fermenţi pentru
paste, arome (altele decât uleiurile esenţiale)
pentru torturi şi prăjituri, arome (altele decât
uleiurile esenţiale) pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare (altele decât
uleiurile esenţiale), feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
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ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele,
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii (nu cele
medicinale), orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie), pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată, făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtés en croûte (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, pelmeni, piper, bomboane mentolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis, clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe
de susan (produse de asezonare), fulgi de

gheaţă cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi
(îngheţate), şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba,
pâine fără gluten, tamarind (condiment), laksa,
profiterol, cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai
din alge kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, napolitane din hârtie
comestibilă, macarons din nucă de cocos,
capsule de cafea umplute, apă de flori de
portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț, nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tapioca, făină
de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos de roşii, tortillas, turmeric, tăiţei udon,
pâine nedospită, cafea neprăjită, arome de
vanilie pentru uz culinar, vanilină (substituent
pentru vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, vermicelli, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), băuturi pe bază de
ceai cu lapte, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, apă gazoasă, băuturi din aloe vera
(nealcoolice), aperitive (nealcoolice), vin de orz
(bere), bere, must de bere, cocktail-uri pe bază
de bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru (nealcoolic), cocktail-uri (nealcoolice),
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe, suc de fructe,
nectaruri de fructe (nealcoolice), bere de ghimbir,
must de struguri (nefermentat), băuturi izotonice,
cvas, limonade, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, shandy, apă lithia (bogată în litiu), bere
de malţ, must de malţ, apă minerală (băuturi),
must, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
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servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii de cafenea, servicii de
bufet, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de cantina, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, servicii de furnizare
de cafea pentru birouri (furnizare de băuturi),
leasing de cafetiere (cu excepţia celor finanţate
pentru achiziţie în rate sau prin închiriere).

───────
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(591) Culori revendicate:violet, portocaliu,
roz, negru

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

6. Coloane publicitare din metal, arbori
(structuri) din metal, uşi blindate, metalice / uşi
armate, metalice, voliere (structuri) din metal,
embleme metalice pentru vehicule, cuiere pentru
genţi din metal, balustrade din metal, bare
pentru balustradele metalice, coşuri metalice,
balize metalice, neluminoase, instalaţii metalice
pentru parcarea bicicletelor, bolţuri metalice,
bolţuri, plate, cutii din metal comun, colţare
metalice pentru construcţii, colţare metalice
pentru mobile, materiale de construcţii din metal,
panouri de construcţii din metal, construcţii,
transportabile, din metal, construcţii din metal,
cabane din metal, casete pentru bani (metalice
sau nemetalice), plafoane metalice, lăzi
metalice / containere metalice, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii,
containere metalice (depozitare, transport),
cornişe metalice, parapete metalice de protecţie
pentru drumuri, mânere metalice pentru uşi, tăblii
metalice pentru uşi, zăvoare metalice pentru
uşi, deschizătoare de uşi din metal, neelectrice,
tocuri de uşi din metal / rame de uşi din
metal, fitinguri metalice pentru uşi, încuietori
metalice pentru uşi, uşi metalice, bare de metal
trase la rece si lustruite, grătare metalice,
garduri metalice pentru morminte, garduri
metalice, suporturi pentru lemne (suporturi de
fier pentru lemne pe foc), fitinguri metalice
pentru mobile, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
containere metalice plutitoare, uşi pliante
metalice, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, porţi metalice,
grătare metalice / grilaje metalice, cadre metalice
pentru sere, sere metalice, transportabile,
catarge metalice pentru steaguri de mână,
numere metalice pentru case, neluminoase,
grilaje din fier pentru ferestre, grilaje din fier
pentru uşi, jaluzele metalice, etichete metalice,
scări metalice, cutii poştale metalice, litere şi
cifre din metal comun, cu excepţia formelor
de tipar, căptuşeli metalice pentru construcţii,
catarge metalice, plăci memoriale din metal /
plăcuţe memoriale din metal, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, monumente
metalice, geamanduri de legare metalice,
recipiente metalice pentru colectarea uleiului
uzat, containere pentru ambalare din metal,
stâlpi metalici de gard, ţigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare
din metal, bare cromate, coloane metalice
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pentru construcţii, platforme, prefabricate, din
metal, verande (structuri) din metal, stâlpi
metalici, case prefabricate (ansambluri) din
metal, plăcuţe de înmatriculare din metal /
tăbliţe pentru numărul de înmatriculare din
metal, indicatoare rutiere metalice, neluminoase
şi nemecanice, ţigle metalice pentru acoperişuri,
învelitori metalice pentru, acoperiş, învelitori
metalice pentru acoperiş, care încorporează
celule fotovoltaice, glisiere metalice pentru uşi
glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranţă pentru bani,
panouri de semnalizare metalice, neluminoase
şi nemecanice, pervaze metalice, plăci metalice
pentru construcţii, grajduri din metal, trepte
(scări) din metal, scaune cu trepte din metal,
uşi pliante din metal, uşi batante din metal,
cabine telefonice din metal / cutii telefonice
din metal, pardoseli din plăci metalice, cutii
de scule din metal, goale, dulapuri pentru
scule din metal, goale, paleţi de transport din
metal, tăvi metalice, protecţii metalice pentru
arbori, lambriuri metalice, elemente de fixare
metalice de perete, placări metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, şaibe metalice,
cadre metalice pentru ferestre, cabine metalice
insonorizate, transportabile, panouri acustice din
metal, ferestre metalice, lucrări de artă din metal
comun, pergole metalice pentru horticultură/
schelet metalic.
19. Coloane publicitare, nemetalice, balustrade,
nemetalice, instalaţii pentru parcarea bicicletelor,
nemetalice, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, acoperire (prin
placare), nemetalică, pentru construcţii,
cherestea prelucrată, semne neluminoase
şi nemecanice, nemetalice, scânduri de
lemn pentru construcţii, borduri din plastic
pentru amenajări peisagistice, placaj, verande
(structuri), nemetalice, cherestea, panouri de
semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
lemn de furnir, lambriuri, nemetalice, placări
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
lemn, semiprelucrat, pavaje din lemn, furnire din
lemn / furnire, panouri din lemn, plăci din fibre
din lemn pentru construcţii, duşumele din lemn,
pergole, nemetalice/ schelete nemetalice.
20. Fotolii, bănci (mobilă), bănci de lucru,
suporturi pentru cărţi (mobilă), dulapuri
pentru cărţi, cutii din lemn sau plastic,

cârlige de agăţat, nemetalice / cârlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
containere, nemetalice (depozitare, transport),
tejghele (mese), dulapuri, birouri, suporturi
de prezentare, uşi pentru mobile, dulapuri
pentru dosare, panouri despărţitoare (mobilă),
fitinguri pentru mobilă, nemetalice, mobilă
din metal, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă / elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilărafturi de mobile, suporturi
pentru arme, dulapuri de cartotecă (mobilă),
rafturi de bibliotecă, dulapuri individuale, rafturi
pentru reviste, mobilă de birou, rafturi (mobilă),
scaune / bănci (scaune), scaune din metal, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, vitrine (mobilă),
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, birouri de lucrat în picioare, trepte
(scări), nemetalice, mese, mese din metal, mese
pentru calculatoare (mobilă) / mese cu rotile
pentru calculatoare (mobilă), mese de scris /
rafturi pentru maşinile de scris, dulapuri de haine,
sertare pentru mobile, vestiar pentru bagaje.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, licitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea afacerilor, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale
sau publicitare, managementul computerizat
al fişierelor, analiza costurilor, căutare de
date în fişierele calculatorului pentru terţi,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de concept
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, prognoze economice, servicii de
registru de cadouri, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
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facturare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby commercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii de
revizuire a articolelor din ziar, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi serviciisondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportiverelaţii
publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în register, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare.
40. Abraziune, fierărie, lustruirea prin abraziune,
servicii de separare a culorilor, asamblarea
personalizată a materialelor pentru terţi, servicii
de vopsire, gravare, şlefuire, trasarea cu
laserul, placarea cu metal, tratarea metalului,
frezare, imprimarea de modele, fotogravură,
tăierea materialelor cu fierăstrăul, imprimarea

serigrafică, lipire, tăierea şi prelucrarea
cherestelei, imprimare 3d personalizată pentru
alţii, furnizarea de informaţii cu privire la tratarea
materialelor, servicii de sudare, prelucrarea
lemnului, tăierea şi prelucrarea cherestelei.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, computerizare în nori (cloud
computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, proiectarea
construcţiilor, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, proiectarea de decoraţiuni
interioare, amenajare / design interior,
digitalizarea documentelor (scanare), stocarea
electronică a datelor, inginerie, design de
arte grafice, găzduirea site-urilor (site-uri
web), proiectare industrial, instalarea de
software pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
platforma ca serviciu (paas), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, design grafic pentru materialele
promoţionale, controlul calităţii, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
cercetare tehnologică, efectuarea de studii cu
privire la proiectele tehnice, scriere tehnică,
consultanţă tehnologică, planificare urbană,
închirierea serverelor web.
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16. Tiparituri, articole de legatorie, fotografii,
papetarie, materiale pentru artisti, pensule,
material didactic sau pentru invatamant (cu
exceptia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, forme de tipar,
hârtie, hârtie mată, hârtie pelur, hârtie cretată,
hârtie caligrafică, hârtie termosensibilă, hârtie
offset, hârtie absorbantă, hârtie pergaminată,
hârtie cerată, hârtie țesută, hârtie fină, cărți, cărți
documentare, cărți manuscrise, cărți ilustrate,
cărți școlare, cărți educative, cărți religioase,
cărți comemorative, cărți de bucate, cărți de
muzică, cărți pentru copii, cărți pop-up, ambalaje
pentru cărți, supracoperte pentru cărți, cărți
pentru semnături, cărți poștale nescrise, cărți
cu nume, cărți de povești, cărți de desen, cărți
de colorat, cărți de oaspeți, cărți de adrese,
cărți de telefon, cărți de onoare, cărți de pictură,
cărți poștale ilustrate, cărți de rugăciuni, cărți de
ficțiune, cărți muzicale tipărite, cărți de date, cărți
pentru dictare, cărți non-ficțiune, cărți poștale
lenticulare, carti cu informatii, carti cu partituri,
cărți de vizită.
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