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Cereri Mărci publicate în 25/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04706 18/06/2021 ENERGOINSTAL PREMIUM

INSTALAŢII
ergo gas solutions

2 M 2021 04744 18/06/2021 MENTON MALL FBE SRL GAIA

3 M 2021 04745 18/06/2021 MAGNAPHARM MARKETING &
SALES ROMANIA SRL

Clindactiv

4 M 2021 04746 19/06/2021 OFTALMO CLASS SRL OFTALMO Class

5 M 2021 04747 18/06/2021 ROMCHIM PROTECT SRL inspire seed primer

6 M 2021 04748 18/06/2021 DELTA STUDIO SRL VERNIS DELTA STUDIO
DEVELOPMENT

7 M 2021 04749 18/06/2021 SC MODUROM SRL MODUROM CONTAINER

8 M 2021 04750 18/06/2021 FAN COURIER EXPRESS SRL FAN courier. ORIUNDE, CU
PLĂCERE.

9 M 2021 04751 18/06/2021 SC BOUTIQUE DU PAIN
BUCHAREST SRL

Boutique du Pain

10 M 2021 04752 18/06/2021 FRIGORIFICOS DANIEL SRL FRIGORIFICOS DANIEL
www.frigorificosdaniel.com

11 M 2021 04753 18/06/2021 FAN COURIER EXPRESS SRL ORIUNDE, CU PLĂCERE. FAN
courier

12 M 2021 04754 18/06/2021 SORIN ALEXANDRU People and technology. The new
way of dentistry.

13 M 2021 04756 18/06/2021 STEFAN SZEKELY RAZA SOARELUI

14 M 2021 04757 18/06/2021 PRIMĂRIA BORȘA Borşa STAȚIUNE TURISTICĂ
NAȚIONALĂ NATIONAL
TOURISTIC RESORT

15 M 2021 04758 18/06/2021 ALINA MARIȘ Beauty Station

16 M 2021 04759 18/06/2021 ASOCIATIA CULTURALA
ARGHIRESCU

Asociaţia Culturală Arghirescu

17 M 2021 04760 18/06/2021 OANA PODUȚ-PĂUN THERME RESIDENCE

18 M 2021 04761 18/06/2021 LEDMAX ELECTRONICS SRL LEDMAX

19 M 2021 04762 18/06/2021 S.C. DIANY-COM S.R.L. înghețata DIANY Căpșunica
CORNETTO

20 M 2021 04763 18/06/2021 STARMOBILEGSM S.R.L. iSen Be Cool

21 M 2021 04765 18/06/2021 S.C. DIANY-COM S.R.L. înghețata DIANY Fulger Rally

22 M 2021 04766 18/06/2021 S.C. DIANY-COM S.R.L. înghețata DIANY GALACTIC
BALL



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/06/2021-20/06/2021

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 04767 18/06/2021 S.C. DIANY-COM S.R.L. înghețata DIANY IMPERIAL

STRACIATELLA

24 M 2021 04768 18/06/2021 S.C. DIANY-COM S.R.L. înghețata DIANY Magnific Ice-
Cream

25 M 2021 04769 18/06/2021 GEZA-FERENC BIRO Lumea WHERE CAKES MEET
MAGIC

26 M 2021 04770 18/06/2021 SC FLORIN CĂLINESCU MEDIA
COMPANY IMPEX SRL

La Călinescu

27 M 2021 04771 18/06/2021 MON.ARCH ARCHITECTURE
STUDIO S.R.L

AVENUE No 29

28 M 2021 04772 18/06/2021 CORVINUS INTERNATIONAL
S.R.L.

good eats

29 M 2021 04773 18/06/2021 AKTIV-POWER S.R.L. TIMBERTEC

30 M 2021 04774 18/06/2021 SC FLORIN CALINESCU MEDIA
COMPANY IMPEX SRL

CHESTIUNEA ZILEI

31 M 2021 04775 18/06/2021 S.C. BODYPOP S.R.L. INSTANT NAILS

32 M 2021 04776 18/06/2021 SC FLORIN CALINESCU MEDIA
COMPANY IMPEX S.R.L.

ALO FLORIN

33 M 2021 04777 18/06/2021 LIVIA-DANIELA PÎNTEA TRAI

34 M 2021 04778 18/06/2021 RHYAN OPTIK DISTRIBUTION
S.R.L.

Rhyan

35 M 2021 04779 18/06/2021 RHYAN OPTIK DISTRIBUTION
SRL

RONO

36 M 2021 04781 18/06/2021 BIO BANAT ORG SRL Finețuri Fine din Banat Bio Banat

37 M 2021 04782 18/06/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

NINJAMAS PYJAMA PANTS

38 M 2021 04783 18/06/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

0% plastic PAMPERS Harmonie
aqua 100% PLANT Based Fibres
pure 99% Water with Premium
Cotton 0% Alcohol & Parfume
Dermatologically Tested

39 M 2021 04784 18/06/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

Pampers kids hygiene ON-
THE-GO + dermatologically
tested 0% alcohol 40 Baby
Wipes Feuchttucher Ungettes
Bobydoekje PLASTIC IN
PRODUCT

40 M 2021 04785 18/06/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

0% plastic Pampers sensitive
100% PLANT Based Fibres Soft
& gentle clean 0% Perfume &
Alcohol dermatologically Tested
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
41 M 2021 04786 19/06/2021 SC MANDA PROIECT

CONSTRUCT SRL
MANDA

42 M 2021 04787 20/06/2021 DIGIRX CENTER DIGIRX CENTER



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
18/06/2021-20/06/2021

(210) M 2021 04706
(151) 18/06/2021
(732) ENERGOINSTAL PREMIUM

INSTALAŢII, STR. DRUMUL
CRICOVULUI NR.85, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ergo gas solutions

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
15-0343 TCX)

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

19. Materiale de construcții, nemetalice,
panouri de construcții, nemetalice, construcții,
nemetalice, construcții, transportabile,
nemetalice, mulaje, nemetalice, pentru cornișe,
mulaje, nemetalice, pentru construcții, statui
din piatră, ciment sau marmură, piatră, cabine
insonorizate nemetalice, transportabile, panouri
acustice, nu din metal.
35. Publicitate, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar, ținerea
evidenței contabile / contabilitate, asistență
în managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, consultanță profesională în
afaceri, facturare, marketing.
37.  Curățarea și repararea cazanelor, izolarea
clădirilor, întreținerea și repararea arzătoarelor,
curățarea coșurilor de fum, închirierea
echipamentelor de construcții, construcție,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalarea şi repararea
aparatelor electrice.
42. Proiectarea construcţiilor, consultanţă în
domeniul economisirii energiei, audit energetic.

───────

(210) M 2021 04744
(151) 18/06/2021
(732) MENTON MALL FBE SRL,

STR. SG. ILIE DAVID NR. 2,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
GAIA

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

7. Mașini de pulverizat, pistol de vopsit pentru
aplicarea vopselei, pistoale automate robotizate
de pulverizare pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, echipament pentru măturare, curățare
și spălare, aspiratoare, aspiratoare electrice,
aspiratoare automate, aspiratoare vertical,
aspiratoare de uz casnic.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, acționate manual,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, aparate de ras electrice sau neelectrice,
aparate de ras electrice, aparate pentru
aranjarea părului acţionate manual, aparate
de epilat electrice sau neelectrice, aparate
laser pentru epilare, altele decât cele de
uz medical, unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, scule,
acționate manual, genți profesionale cu scule,
instrumente manuale de urgență și salvare.
9. Echipamente de comunicare, echipament
de comunicație punct-la-punct, căști pentru
telefoane, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
periferice adaptate pentru a fi folosite cu
calculatoare și dispozitive inteligente, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, echipamente
fotografice, dispozitive audio și receptoare
radio, dispozitive de afișare, receptoare
de televiziune și dispozitive pentru film
și video, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, camere video de
bord, camere video pentru vehicule, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
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aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, panouri solare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, potențiatoare optice, proiectoare
de profil, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive de control
și regulatoare, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, alarme și
echipamente de avertizare, senzori, detectoare
și intrumente de monitorizare, aparate de
detecție cu ultraviolete.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, aparate pentru tratarea acneei,
aparate de masaj, aparate pentru masaje
estetice, dispozitive pentru masajul corporal,
aparate cu vibrații pentru masaj, aparate
terapeutice cu dispozitive de masaj, aparate
de masaj acționate electric, aparate de masaj
pentru picioare, aparate non-electrice pentru
masaj, aparate de masaj pentru scalp, aparate
de masaj pentru gât, aparate de masaj pentru
spate, aparate de masaj pentru ochi, scaune de
masaj cu aparate de masaj incorporate, aparate
de masaj, electrice sau neelectrice, aparate
de masaj prin împachetări termice, aparate de
masaj de uz personal, aparate electrice pentru
masaje de înfrumusețate, aparate electrice de
masaj pentru uz casnic, aparat de masaj
anticelulitic, aparate pentru vibromasaj, aparate
de electrostimulare utilizate în tratamentul
terapeutic.
11. Echipamente de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, aparate de
gătit pentru bucătărie, mașini pentru prepararea
vatei de zahăr, aparate de iluminat și reflectoare,
becuri cu led, becuri de iluminat, becuri
pentru proiectoare, lămpi alimentate cu energie
solară, aparate de iluminat cu celule solare,
luminatoare led, leduri ambientale, benzi cu
led, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, instalații sanitare și
de baie și accesorii pentru instalații, robinete
de apă controlate electric, aparate electrice
pentru duș, dușuri electrice, dușuri exterioare
pentru îmbăiere, recipiente frigorifice, lăzi
frigorifice, aparate frigorifice, arzătoare, boilere
și încălzitoare, mașini de ceață, mașini pentru
generare de ceață artificială, echipament pentru
răcire și înghețare, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, sterilizatoare
cu ultraviolete, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
aeroterme electrice (de uz casnic), aeroterme.

12. Vehicule și mijloace de transport, dispozitive
antifurt pentru vehicule, oglinzi de biciclete,
protectii pentru vehicule.
13. Sprayuri de apărare personală, spray-uri cu
piper (lacrimogen), spray-uri de autoapărare pe
bază de substanțe chimice.
16. Materiale și mijloace pentru decorare și artă,
role pentru zugrăvit (trafalete).
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
materiale și articole izolante și opritoare, furtunuri
de stropit, folie din plastic pentru împachetare,
protecție sau umplere (alta decât cea folosită
pentru ambalare), materiale pentru amortizare și
ambalare, amortizoare pentru vibrații.
20. Mobilă și mobilier, rafturi metalice (mobilier),
birouri și mese, paturi, așternuturi, saltele și
perne, șezlonguri, scaune, mobilier de exterior,
scaun pliant.
21. Articole pentru animale, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, dispozitive
cu ultrasunete pentru îndepărtarea țânțarilor,
produse cu ultrasunete pentru respingerea
animalelor dăunătoare, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
articole pentru curățarea dentară, distribuitoare
de pastă de dinți, dispozitive pentru presat tubul
de pastă de dinți, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, mopuri,
găleți pentru mop, capete de mop, găleți pentru
mop prevăzute cu storcător pentru mop, articole
de grădinărit, pulverizatoare pentru furtunuri de
grădină, mănuși de grădinărit, stropitori, veselă,
articole de bucătărie și recipiente, răzătoare
pentru bucătărie, răzătoare (ustensile de uz
casnic neelectrice).
22. Produse confecționate din produse textile și
fibre, curele altele decât cele din piele și benzi,
hamace, fibre textile brute și înlocuitori, materiale
pentru umplere și capitonare, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, prelate pentru
corturi.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, lenjerie, lenjerie de pat și pături,
produse textile pentru bucătărie și masa,
materiale textile pentru baie, materiale țesute
sub formă de plasă, plase de țânțari, plase contra
țânțarilor, plase de protecție împotriva insectelor,
huse pentru mobila, cuverturi pentru canapea,
huse de protecție pentru saltele și piese de
mobilier, produse de filtrare din material textile.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încaltaminte, lenjerie intimă și de noapte, articole
de încălțăminte.
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28. Articole și echipament de sport,
echipamente pentru sport, jucării, jocuri și
articole de joacă, jucării antistres, trambuline,
leagăne, prăștii, jocuri de masă și aparate de
jocuri de noroc, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de crăciun
artificiali, aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, aparate pentru jocuri video,
jocuri electronice de tip arcade și aparate de
jocuri electronice, sănii (articole de sport), plase
(articole de sport), aparate pentru antrenament
sportiv, articole și echipamente pentru vânătoare
și pescuit respectiv: undiţe de pescuit, mincioguri
pentru pescarii cu undiţa, momeli, fluiere pentru
vânătoare, roboți de jucărie inteligenți, roboți
de jucărie, jucării adaptate pentru activități
educative, mese pentru fotbal de masa, jucării
gonflabile pentru piscină, piscine gonflabile
pentru agrement, castele gonflabile pentru copii,
jucării gonflabile, seturi de bucătărie de jucărie,
corturi de joacă, costume de carnaval pentru
copii, microfoane de jucărie, trotinete.
34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), țigări, țigarete, trabucuri și alte
articole pentru fumători gata de utilizare, tutun
vrac, de rulat și de pipă, arome pentru tutun,
articole pentru uz cu tutun, brichete pentru
fumători, recipiente și umidificatori pentru tutun,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea, dispozitive
pentru injectarea tutunului in tuburile de hartie.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (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 cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2021 04745
(151) 18/06/2021
(732) MAGNAPHARM MARKETING

& SALES ROMANIA SRL,
STR. AVIATOR POPIȘTEANU
NR. 54A, CLADIREA 2, EXPO
BUSINESS PARK, ET. 7, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR
BIBESCU VODA, NR 2, BL P5 SC
2 AP 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Clindactiv

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
5. Medicamente pentru scopuri medicale,
preparate pentru uz medical, medicamente de uz
uman, ovule vaginale, ovule vaginale utilizate în
tratamentul vaginozelor bacteriene.

───────

(210) M 2021 04746
(151) 19/06/2021
(732) OFTALMO CLASS SRL, STR.

AVRAM IANCU NR 6, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, 410410, BIHOR,
ROMANIA

(540)

OFTALMO Class

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii de oftalmologie.
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(210) M 2021 04747
(151) 18/06/2021
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

ZORILOR, SAT FILIPESTI, JUD
BACAU, FILIPESTI, 607185,
BACĂU, ROMANIA

(540)

inspire seed primer

(531) Clasificare Viena:
24.15.01; 29.01.13; 24.17.02; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (RAL 6018),
albastru (RAL 5017), albastru deschis
(RAL 5012)

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.

───────

(210) M 2021 04748
(151) 18/06/2021
(732) DELTA STUDIO SRL, STR.

NICOLAIE DOBRIN, NR,18,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

VERNIS DELTA STUDIO
DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.12; 29.01.15;
26.13.25

(591) Culori revendicate:mov (HEX #4C0499,
#AD83FF, #D8CFFF), alb, turcoaz,
albastru închis

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────
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(210) M 2021 04749
(151) 18/06/2021
(732) SC MODUROM SRL, STR.VLAD

VICTOR DELAMARINA, NR.30,
JUDEŢ TIMIŞ, LUGOJ, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PTA.VICTORIEI
NR.5, JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA,
300030, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MODUROM CONTAINER

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

clase:
6. Construcții metalice prefabricate, construcții
mobile confecționate în special din metal,
locuințe mobile (clădiri transportabiile) din metal,
magazii (construcții) metalice, structuri modulare
metalice, structuri și construcții metalice
transportabile, adăposturi (structuri metalice)
pentru construcții, adăposturi confecționate
din prefabricate metalice izolante, adăposturi
confecționate în principal din materiale metalice,
adăposturi din metal, adăposturi metalice pentru
depozitare, cabine din metal, cabine portabile din
metal, case transportabile din metal, chioșcuri
(structuri din metal), locuințe mobile (clădiri
transportabile) din metal, containere, articole
de transport și ambalare din metal, containere
cu cârlige pentru ridicat din metal, containere
de depozitare din metal, containere din metal
(depozitare , transport), containere din metal
pentru transport, containere de gunoi metalice de
uz industrial (bene), cutii de colecta (metalice),
cutii din metal.

───────

(210) M 2021 04750
(151) 18/06/2021
(732) FAN COURIER EXPRESS SRL,

STR. FABRICA DE GLUCOZA, NR.
11C, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

FAN courier. ORIUNDE,
CU PLĂCERE.

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
39. Transport, organizarea transportului,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, transport
prin curier, servicii de curierat, servicii poștale.

───────

(210) M 2021 04751
(151) 18/06/2021
(732) SC BOUTIQUE DU PAIN

BUCHAREST SRL, STR
ACADEMIEI 28-30, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010016,
ROMANIA

(540)

Boutique du Pain
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 04752
(151) 18/06/2021
(732) FRIGORIFICOS DANIEL SRL,

STR.SUBCETATE, NR.49B, JUDEŢ
BISTRIŢA NASAUD, BISTRITA,
420132, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

FRIGORIFICOS DANIEL
www.frigorificosdaniel.com

(531) Clasificare Viena:
01.15.17; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

39. Transport, transport terestru, transport rutier,
transport de pasageri, transport de containere,
transport cu camionul, transport de mărfuri,
transport de vehicule, transport și depozitare,
transport de bunuri, transport de colete, transport
terestru de pasageri, transport terestru de
călători, transport rutier de mărfuri, transport
terestru de mărfuri, transport cu mașini blindate,
transport securizat de valori, transport refrigerat
de alimente, transport și depozitare de bunuri,
transport și livrare de bunuri, transport frigorific
de mărfuri congelate, transport frigorific de
produse reci, distribuție (transport) de mărfuri
pe șosea, servicii de transport rutier de mărfuri,
servicii de transport rutier pentru persoane,

transport cu vehicule grele de marfă, servicii
de transport rutier containerizat de mărfuri,
transport de marfă și cargo.

───────

(210) M 2021 04753
(151) 18/06/2021
(732) FAN COURIER EXPRESS SRL,

STR. FABRICA DE GLUCOZA, NR.
11C, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ORIUNDE, CU
PLĂCERE. FAN courier

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 26.05.04; 03.07.17

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

clase:
39. Transport, organizarea transportului,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, transport
prin curier, servicii de curierat, servicii poștale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
18/06/2021-20/06/2021

(210) M 2021 04754
(151) 18/06/2021
(732) SORIN ALEXANDRU, STR.

SERGENT MAJOR CARA
ANGHEL, NR. 15, BL. C49, SC.
B, ET. 6, AP. 92, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061643, ROMANIA

(540)
People and technology.

The new way of dentistry.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 04756
(151) 18/06/2021
(732) STEFAN SZEKELY, STR.

REPUBLICII, NR. 8, BL. D, AP. 79,
JUD. CLUJ, CAMPIA TURZII, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
RAZA SOARELUI

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

41. Organizarea de festivaluri, organizarea de
spectacole în scopuri de divertisment, activităţi
culturale, organizarea de concursuri de colinde.

───────

(210) M 2021 04757
(151) 18/06/2021
(732) PRIMĂRIA BORȘA, STR.

FLOARE DE COLȚ NR.1A, JUD.
MARAMUREŞ, BORŞA, 435200,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR 12, AP. 3, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Borşa STAȚIUNE TURISTICĂ
NAȚIONALĂ NATIONAL

TOURISTIC RESORT

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.01.03; 06.01.02

(591) Culori revendicate:portocaliu (RAL
1037), albastru (RAL 5023), alb

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

35. Organizare de târguri și expoziții în
scopuri comerciale și publicitare, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
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expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 04758
(151) 18/06/2021
(732) ALINA MARIȘ, STR. PRINCIPALĂ,

NR. 628, JUD. CLUJ, MĂRIȘEL,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Beauty Station

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 03.07.19;
24.17.08

(591) Culori revendicate:negru, galben auriu
închis, galben auriu deschis

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

35. Servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu gene false, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adezivi pentru fixarea
genelor false, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu adezivi pentru gene, păr și
unghii false, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu farduri cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cosmetice nemedicinale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ojă de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creioane de machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fonduri de
ten, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele pentru păr, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu decoloranți pentru păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decoloranți pentru păr de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pensete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pensete pentru îndepărtarea părului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pensete
pentru gene artificiale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pensule pentru buze,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pensule de uz cosmetic, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu gene false,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu adezivi pentru fixarea genelor
false, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu adezivi pentru gene, păr
și unghii false, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu farduri cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu cosmetice
nemedicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ojă de unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu creioane
de machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu fonduri de ten, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vopsele pentru păr, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu decoloranți
pentru păr, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu decoloranți pentru păr de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu pensete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
pensete pentru îndepărtarea părului, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pensete pentru gene artificiale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pensule pentru buze, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu pensule de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu gene false, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adezivi pentru fixarea genelor false, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adezivi pentru gene, păr și unghii false, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu farduri cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cosmetice nemedicinale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ojă de unghii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creioane de machiaj, servicii de vânzare
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cu amănuntul online în legătură cu fonduri de
ten, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu vopsele pentru păr, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
decoloranți pentru păr, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu decoloranți
pentru păr de uz cosmetic, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pensete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pensete pentru îndepărtarea părului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pensete pentru gene artificiale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pensule pentru buze, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pensule de uz
cosmetic, publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor.
41. Organizarea de cursuri de cosmetică,
organizarea de cursuri de formare, organizare de
cursuri, furnizare de cursuri de formare, furnizare
de cursuri de pregătire, oragnizarea de cursuri în
tehnici de înfrumusețare.
44. Servicii pentru extensii de gene, servicii de
vopsire a genelor, servicii de machiaj, servicii
de machiaj profesional, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de machiaj permanent, servicii
de consultanță în domeniul machiajului, servicii
de coafor, servicii de manichiură, servicii de
manichiură și de pedichiură, servicii prestate
de saloane de manichiură, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de tratamente de
înfrumusețare,în special pentru gene.

───────

(210) M 2021 04759
(151) 18/06/2021
(732) ASOCIATIA CULTURALA

ARGHIRESCU, STR. OCTAVIAN
GOGA, NR. 21, BL. M103, SC.
1, ET. 1, AP. 5, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030981, ROMANIA

(540)

Asociaţia Culturală
Arghirescu

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.08;
02.03.23; 05.05.20; 20.01.01

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

clase:
41. Activități culturale, furnizare de activități
culturale, activități sportive și culturale,
coordonare de activități culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, informare
în legătură cu activități culturale, furnizare de
informații despre activități culturale, organizare
și coordonare de activități culturale, organizare
de conferințe în materie de activități culturale,
organizarea de seminarii în materie de activități
culturale, organizare de activități culturale pentru
tabere de vară.

───────
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(210) M 2021 04760
(151) 18/06/2021
(732) OANA PODUȚ-PĂUN, STR.

FRANCEZĂ, NR. 52, SC. B, ET. 1,
AP. 16, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIȚA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
THERME RESIDENCE

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, marketing imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, asistență în domeniul administrării
afacerilor, asistență în domeniul organizării
afacerilor, asistență și consultanță privind
managementul afacerilor, asistență și
consultanță privind organizarea comercială,
asistență și consultanță în materie de
administrare și organizare a afacerilor, asistență
și consultații în legătuă cu organizarea și
managementul afacerilor, asistență, consiliere
și consultanță privind organizarea comercială,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, servicii de consultanță
pentru conducerea afacerilor, consiliere privind
organizarea și administrarea afacerilor.
36. Administrare de închiriere de apartamente,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, închiriere de apartamente, închiriere
de case, închiriere de spații comerciale,
închiriere de spații de cazare permanentă,
închiriere de spațiu în centrele comerciale,
închirieri de apartamente și birouri, închiriere
de spațiu într-un magazin de desfacere cu
amănuntul, închirieri de clădiri, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații comerciale, închirieri de spații pentru
birouri, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziții de terenuri

pentru închiriere, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
afaceri imobiliare, agenție imobiliară, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, brokeraj imobiliar, asistență în materie
de achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, consultanță privind bunuri imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind gestiunea terenurilor,
furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), gestionarea portofoliilor
de proprietăți, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, selectare și achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de achiziții imobiliare, servicii de achiziționare
de terenuri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii de
consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de management imobiliar
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privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de reprezentare financiară în vederea
deținerii de proprietăți în numele terților, evaluări
imobiliare, investiții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, consultanță privind
investițiile rezidențiale.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,
construcție de birouri, construcție de case,
construcție de clădiri de apartamente,
construcții, construcții civile, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții
de infrastructură, construcții și reparații de
clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri
și de clădiri rezidențiale, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor de
construcții, consultanţă în construcţii, curățarea
terenurilor pentru construcții, decorare de
clădiri, demolare de construcții civile, demolări
de construcții, managementul proiectelor
de construcție pe șantier, managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
privind construcția de lucrări publice, servicii
consultative privind demolarea de clădiri, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor, servicii de construcții, servicii de
construcții civile, servicii de construcții de
clădiri, servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii de informații privind
construcția de clădiri, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii
de management în construcții, supravegherea
construcţiei de clădiri, izolarea clădirilor, reparaţii
şi întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii şi
mentenanţă pentru instalaţii, aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicarea de acoperiri de protecție pe
suprafețele construite, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, aplicarea de căptușeli
pe clădiri, aplicarea de căptușeli în tuneluri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe lemn, aplicarea unui strat
protector pe suprafețele cavităților, armături din
mortar pentru fundații, armături din mortar pentru
poduri, armături din mortar pentru tuneluri,

asfaltare, clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
saune, construcție de sere, construcție de
sisteme de scurgere, construcție de spații
de cazare, construcție de structuri din oțel,
construcție de terenuri de sport, construcție de
ziduri, construcție de verande, construcție de
zone cu rezistență ridicată (pentru depozitare
materiale sau parcare), construcții de case
pe bază de comandă, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de fabrici pe bază de comandă,
construcții de grădină (montare și închidere
cu geamuri), construcții de infrastructură
civilă, construcții de infrastructură energetică,
construcții de infrastructură pentru comunicații,
construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, construcții de terase,
construcții subterane, construire de grajduri,
construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, construire de locuri de cazare
pentru turism, construire de spitale, construire
de structuri subterane, construire de uzine
chimice, construire de școli, construirea de
aeroporturi, construirea de centre comerciale,
construirea de fabrici, construirea de locuințe
publice, consultanță privind construcția de
clădiri, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
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publice, furnizare de informații privind construcții
folosind mijloace electronice, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări de
fundație, lucrări de instalații sanitare, montarea
izolației termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor.

───────

(210) M 2021 04761
(151) 18/06/2021
(732) LEDMAX ELECTRONICS SRL,

STR. CEZAR BOLLIAC, NR.
4, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
100150, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

LEDMAX

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #FF0000)
(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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2021 04762
(151) 18/06/2021
(732) S.C. DIANY-COM S.R.L., STR.

PRIMARIEI NR.8, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, SAT RECEA, COM.
RECEA, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E, BL.
9, AP. P03, CĂSUȚA POȘTALĂ
640, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500167, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

înghețata DIANY
Căpșunica CORNETTO

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.05.20; 05.07.08; 08.01.18;
02.09.04; 02.09.08; 02.09.14; 25.01.06;
26.01.01; 26.04.05; 09.05.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15; 08.01.25

(591) Culori revendicate:albastru, roșu, roz,
verde, crem, maro, alb

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

30. Inghețată.
───────
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(210) M 2021 04763
(151) 18/06/2021
(732) STARMOBILEGSM S.R.L., B-

DUL TRAIAN NR. 15, AP. 44,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

iSen Be Cool

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare usb, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule
încărcătoare pentru telefoane inteligente,

încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
pentru telefoane inteligente, căști fără fir
pentru telefoane inteligente, cabluri usb pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri USB,
memorii USB, adaptoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în scop
de supraveghere, laptopuri, terminale pentru
coduri de bare, cititoare de coduri de bare,
scanere pentru coduri de bare, cititoare de coduri
de bare (decodoare), încuietori inteligente,
difuzoare inteligente, portaluri inteligente pentru
comunicare, dispozitive inteligente pentru
controlul motoarelor.
12. Vehicule terestre și mijloace de transport,
trotinete (vehicule), vehicule electrice, vehicule
electrice terestre, vehicule terestre acționate
electric, drone cu cameră.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de navigare, geodezice,
fotografice, cinematografice, audiovizuale,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de salvare și didactice, aparate si
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
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transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate și
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,

playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în scop
de supraveghere, laptopuri, terminale pentru
coduri de bare, cititoare de coduri de bare,
scanere pentru coduri de bare, cititoare de coduri
de bare (decodoare), încuietori inteligente,
difuzoare inteligente, portaluri inteligente pentru
comunicare, dispozitive inteligente pentru
controlul motoarelor, vehicule terestre și mijloace
de transport, trotinete (vehicule), părți și
accesorii pentru vehicule, părți și accesorii
pentru vehicule terestre, vehicule electrice,
vehicule electrice terestre, vehicule terestre
acționate electric, drone cu cameră (exceptând
transportul lor), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
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telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, terminale
pentru coduri de bare, cititoare de coduri de
bare, scanere pentru coduri de bare, cititoare
de coduri de bare (decodoare), încuietori
inteligente, difuzoare inteligente, portaluri
inteligente pentru comunicare, dispozitive
inteligente pentru controlul motoarelor, vehicule
terestre și mijloace de transport, trotinete
(vehicule), părți și accesorii pentru vehicule,
părți și accesorii pentru vehicule terestre,
vehicule electrice, vehicule electrice terestre,
vehicule terestre acționate electric, drone
cu cameră, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul online referitoare la
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane

inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în scop
de supraveghere, laptopuri, terminale pentru
coduri de bare, cititoare de coduri de bare,
scanere pentru coduri de bare, cititoare de coduri
de bare (decodoare), încuietori inteligente,
difuzoare inteligente, portaluri inteligente pentru
comunicare, dispozitive inteligente pentru
controlul motoarelor, vehicule terestre și
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mijloace de transport, trotinete (vehicule),
părți și accesorii pentru vehicule, părți și
accesorii pentru vehicule terestre, vehicule
electrice, vehicule electrice terestre, vehicule
terestre acționate electric, drone cu cameră,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia

și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în scop
de supraveghere, laptopuri, terminale pentru
coduri de bare, cititoare de coduri de bare,
scanere pentru coduri de bare, cititoare de coduri
de bare (decodoare), încuietori inteligente,
difuzoare inteligente, portaluri inteligente pentru
comunicare, dispozitive inteligente pentru
controlul motoarelor, vehicule terestre și mijloace
de transport, trotinete (vehicule), părți și
accesorii pentru vehicule, părți și accesorii
pentru vehicule terestre, vehicule electrice,
vehicule electrice terestre, vehicule terestre
acționate electric, drone cu cameră, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de navigare, geodezice,
fotografice, cinematografice, audiovizuale,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de salvare și didactice, aparate si
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate și
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
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telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, terminale
pentru coduri de bare, cititoare de coduri de
bare, scanere pentru coduri de bare, cititoare
de coduri de bare (decodoare), încuietori
inteligente, difuzoare inteligente, portaluri
inteligente pentru comunicare, dispozitive
inteligente pentru controlul motoarelor, vehicule
terestre și mijloace de transport, trotinete
(vehicule), părți și accesorii pentru vehicule,
părți și accesorii pentru vehicule terestre,
vehicule electrice, vehicule electrice terestre,
vehicule terestre acționate electric, drone cu
cameră, informatii despre vanzarea de produse,
prezentate sub forma unui ghid de comenzi
online, cu functie de cautare, cu privire
la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de

salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
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video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în scop
de supraveghere, laptopuri, terminale pentru
coduri de bare, cititoare de coduri de bare,
scanere pentru coduri de bare, cititoare de coduri
de bare (decodoare), încuietori inteligente,
difuzoare inteligente, portaluri inteligente pentru
comunicare, dispozitive inteligente pentru
controlul motoarelor, vehicule terestre și mijloace
de transport, trotinete (vehicule), părți și
accesorii pentru vehicule, părți și accesorii
pentru vehicule terestre, vehicule electrice,
vehicule electrice terestre, vehicule terestre
acționate electric, drone cu cameră, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare, cu
privire la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare USB, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri USB pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru

telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în scop
de supraveghere, laptopuri, terminale pentru
coduri de bare, cititoare de coduri de bare,
scanere pentru coduri de bare, cititoare de coduri
de bare (decodoare), încuietori inteligente,
difuzoare inteligente, portaluri inteligente pentru
comunicare, dispozitive inteligente pentru
controlul motoarelor, vehicule terestre și mijloace
de transport, trotinete (vehicule), părți și
accesorii pentru vehicule, părți și accesorii
pentru vehicule terestre, vehicule electrice,
vehicule electrice terestre, vehicule terestre
acționate electric, drone cu cameră.

───────
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(210) M 2021 04765
(151) 18/06/2021
(732) S.C. DIANY-COM S.R.L., STR.

PRIMARIEI NR. 8, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, SAT RECEA, COM.
RECEA, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E, BL.
9, AP. P03, CASUȚA POȘTALĂ
640, JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
500167, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

înghețata DIANY Fulger Rally

(531) Clasificare Viena:
08.01.18; 08.01.25; 26.04.05; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
30. Înghețată.

───────

(210) M 2021 04766
(151) 18/06/2021
(732) S.C. DIANY-COM S.R.L., STR.

PRIMĂRIEI NR. 8, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, SAT RECEA, COM.
RECEA, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E, BL.
9, AP. P03, CĂSUȚA POȘTALĂ
640, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500167, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

înghețata DIANY
GALACTIC BALL

(531) Clasificare Viena:
08.01.18; 08.01.25; 26.04.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 29.01.12

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

clase:
30. Înghețată.

───────
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(210) M 2021 04767
(151) 18/06/2021
(732) S.C. DIANY-COM S.R.L., STR.

PRIMARIEI NR. 8, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, SAT RECEA, COM.
RECEA, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E, BL.
9, AP. P03, CĂSUȚA POȘTALĂ
640, JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
500167, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

înghețata DIANY
IMPERIAL STRACIATELLA

(531) Clasificare Viena:
08.01.18; 08.01.25; 24.09.03; 20.05.15;
26.04.05; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:auriu, maro, crem,
roșu, galben

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

30. Înghețată.
───────

(210) M 2021 04768
(151) 18/06/2021
(732) S.C. DIANY-COM S.R.L., STR.

PRIMARIEI NR. 8, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, SAT RECEA, COM.
RECEA, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E, BL.9,
AP. P03, CĂSUȚA POȘTALĂ 640,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
500167, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

înghețata DIANY
Magnific Ice-Cream

(531) Clasificare Viena:
08.01.18; 08.01.25; 26.04.05; 29.01.14;
27.05.01

(591) Culori revendicate:roșu, auriu, crem,
maro

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

30. Înghețată.
───────
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(210) M 2021 04769
(151) 18/06/2021
(732) GEZA-FERENC BIRO, STR.

BUCEGI NR. 12, JUDEȚUL
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Lumea WHERE
CAKES MEET MAGIC

(531) Clasificare Viena:
03.13.01; 03.13.24; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), fondant pentru acoperit torturi
(produse de cofetărie), decorațiuni din zahăr,
respectiv: figurine tort, flori zahăr, colorant
alimentar gel, colorant pulbere, decorațiuni și
materiale de adaos pentru torturi (produse de
cofetărie).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț, servicii de agenții de import-export,
regruparea în avantajul terților a produselor din
clasa 30 (exceptând transportul lor), permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere.

───────

(210) M 2021 04770
(151) 18/06/2021
(732) SC FLORIN CĂLINESCU MEDIA

COMPANY IMPEX SRL, STR.
NICOLAE CONSTANTINESCU
NR. 6, BL.15A, SC. A, ET. 3, AP.
7, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

La Călinescu

(531) Clasificare Viena:
03.04.04; 27.05.01; 27.05.11

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

14. Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale, placate sau nu, giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale neprocesate, animale vii, fructe şi
legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, hrană pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
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oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2021 04771
(151) 18/06/2021
(732) MON.ARCH ARCHITECTURE

STUDIO S.R.L, STRADA
CRUCERILOR NR. 6, JUDEȚUL
OLT, PIETRIS, 237012, OLT,
ROMANIA

(540)

AVENUE No 29

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 04772
(151) 18/06/2021
(732) CORVINUS INTERNATIONAL

S.R.L., B-DUL IANCU DE
HUNEDOARA NR. 54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

good eats

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 26.01.03

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

39. Livrare de pizza, livrare de alimente, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum.
43. Furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, preparare
de mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, servicii de restaurante cu
autoservire, prepararea mâncării, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de cantină, servicii de
bufet, servicii de local public, servicii de mâncare
la pachet, servicii de organizare de banchete,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurație pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), servicii oferite
de rotiserii, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii oferite de baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
prepararea alimentelor, servicii contractuale de
alimentație, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii oferite de fast-
fooduri, servicii pentru furnizarea de băuturi,
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servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de catering.

───────

(210) M 2021 04773
(151) 18/06/2021
(732) AKTIV-POWER S.R.L., ȘOSEAIA

BUCURESTI-URZICENI NR.38A,
ETAJ 1, CAMERA 16, JUDEȚUL
ILFOV, AFUMAȚI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TIMBERTEC

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 27.05.17

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2021 04774
(151) 18/06/2021
(732) SC FLORIN CALINESCU MEDIA

COMPANY IMPEX SRL, STR. N.
CONSTANTINESCU NR. 6, BL.
15A, SC.A, ET. 3, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 7000, ROMANIA

(540)
CHESTIUNEA ZILEI

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, electrice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat,
de semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
suntetelor sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri acustice,
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale,necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (substanţe de lipit) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalare (necuprinse în alte
clase), cărţi de joc, caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Cercetare ştiinţifică şi industrială,
programare pentru calculatoare.
43. Servicii de alimentaţie publică, cazare
temporară.

───────
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(210) M 2021 04775
(151) 18/06/2021
(732) S.C. BODYPOP S.R.L., STR.

DROPIEI NR. 4, CAMERA 1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 023016,
ROMANIA

(540)

INSTANT NAILS
(591) Culori revendicate:rox (HEX #e7b6d1),

gri (HEX #58585a)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Unghii false, intăritor pentru unghii, vârfuri
pentru unghii, sclipici pentru unghii, cremă
pentru unghii, lac de unghii, ojă de unghii,
balsamuri pentru unghii, produse cosmetice
pentru unghii, bază pentru unghii (cosmetice),
intăritor pentru unghii (cosmetice), vârfuri
pentru unghii (cosmetice), primer pentru unghii
(cosmetice), preparate pentru întărirea unghiilor,
produse pentru întărirea unghiilor, lipici pentru
întărirea unghiilor, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
loțiuni pentru întărirea unghiilor, preparate pentru
repararea unghiilor, lac pentru albirea unghiilor,
unghii false de uz cosmetic, lac de bază
pentru unghii, materiale de acoperire pentru
unghii, unghii false din metale prețioase, adezivi
pentru fixarea unghiilor false, produse cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor, lac de unghii de uz
cosmetic, strat superior pentru lac de unghii,
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
preparate pentru îndepărtarea gelului de unghii,
straturi de acoperire pentru sculptarea unghiilor,
pulbere de catifea pentru decorarea unghiilor,
pulbere pentru decorarea vârfurilor de unghii
sculptate, unghii false pentru degetele de la
picioare, adezivi pentru gene, păr și unghii false,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a
unghiilor (produse cosmetice).

───────

(210) M 2021 04776
(151) 18/06/2021
(732) SC FLORIN CALINESCU MEDIA

COMPANY IMPEX S.R.L., STR.
N. CONSTANTINESCU NR. 6, BL.
15A, SC.A, ET. 3, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 7000, ROMANIA

(540)
ALO FLORIN

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, electrice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat,
de semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
suntetelor sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri acustice,
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale,necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (substanţe de lipit) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalare, cărţi de joc, caractere
tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Cercetare ştiinţifică şi industrială,
programare pentru calculatoare.
43. Servicii de alimentaţie publică, cazare
temporară.

───────
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(210) M 2021 04777
(151) 18/06/2021
(732) LIVIA-DANIELA PÎNTEA, ŞOS.

PĂCURARI NR. 131-131A, SC. TR.
1, ET. 2, AP.21, JUDEȚUL IAȘI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

TRAI

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.01

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

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 a 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, servicii de 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 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
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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 (lucrări 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,
servicii de vânzare online, servicii de informare a
consumatorilor.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
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.

───────

(210) M 2021 04778
(151) 18/06/2021
(732) RHYAN OPTIK DISTRIBUTION

S.R.L., ALEEA NEPTUN, BL. 37 SC
A, AP. 8, JUDEȚUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)
Rhyan

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

9. Ochelari (optică), lentile corectoare (optică),
ochelari corectori, ochelari de vedere, suporturi
pentru ochelari, apărători pentru ochelari, sticlă
de ochelari, lentile pentru ochelari, ochelari
de protecție, săculeți pentru ochelari, tocuri
de ochelari, rame de ochelari, brațe pentru
ochelari, piese pentru ochelari, ochelari de
mărire, ochelari de soare, ochelari fără brațe,
lentile pentru ochelari, ochelari cu prescripție
medicală, ochelari cu lentile polarizate, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, ochelari
cu înveliș antireflex, ochelari de vedere pentru
copii, lentile pentru ochelari de soare, lentile
pentru ochelari de vedere, lănțișoare pentru
ochelari fără brațe, ochelari de soare pe bază
de prescripție, ochelari de vedere eliberați pe
bază de rețetă, rame de ochelari fabricate dintr-o
combinație de metal și plastic, instrumente optice
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care conțin oculare, ochelari de vedere (articole
optice), tocuri pentru ochelari de vedere și de
soare, șnururi pentru ochelari de soare, șnururi
pentru ochelari fără brațe.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și
ridicata în legătură cu șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, preparate
farmaceutice pentru utilizare în oftalmologie,
soluții pentru hidratarea lentilelor de contact,
soluții pentru sterilizarea lentilelor de contact,
soluții pentru dezinfectarea lentilelor de contact,
soluții pentru curățarea lentilelor de contact,
picături pentru ochi, ochelari (optică), lentile
corectoare (optică), ochelari corectori, ochelari
de vedere, suporturi pentru ochelari, apărători
pentru ochelari, sticlă de ochelari, ochelari
(lentile pentru -), ochelari de protecție, săculeți
pentru ochelari, tocuri de ochelari, rame de
ochelari, brațe pentru ochelari, piese pentru
ochelari, ochelari de mărire, ochelari de soare,
ochelari fără brațe, lentile pentru ochelari,
ochelari cu prescripție medicală, ochelari cu
lentile polarizate, ochelari, ochelari de soare și
lentile de contact, ochelari cu înveliș antireflex,
ochelari de vedere pentru copii, lentile pentru
ochelari de soare, lentile pentru ochelari de
vedere, lănțișoare pentru ochelari fără brațe,
ochelari de soare pe bază de prescripție, ochelari
de vedere eliberați pe bază de rețetă, rame
de ochelari fabricate dintr-o combinație de
metal și plastic, instrumente optice care conțin
oculare, ochelari de vedere (articole optice),
tocuri pentru ochelari de vedere și de soare,
șnururi pentru ochelari de soare, șnururi pentru
ochelari fără brațe, pânze pentru ștergerea
ochelarilor de vedere, soluții pentru curățarea
lentilelor de ochelari, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul și ridicata
de șervețele pentru șters ochelarii impregnate
cu detergent, preparate farmaceutice pentru
utilizare în oftalmologie, soluții pentru hidratarea
lentilelor de contact, soluții pentru sterilizarea
lentilelor de contact, soluții pentru dezinfectarea
lentilelor de contact, soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, picături pentru ochi, ochelari
(optică), lentile corectoare (optică), ochelari
corectori, ochelari de vedere, suporturi pentru
ochelari, apărători pentru ochelari, sticlă de
ochelari, lentile pentru ochelari, ochelari de
protecție, săculeți pentru ochelari, tocuri de
ochelari, rame de ochelari, brațe pentru ochelari,
piese pentru ochelari, ochelari de mărire,
ochelari de soare, ochelari fără brațe, lentile
pentru ochelari, ochelari cu prescripție medicală,
ochelari cu lentile polarizate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, ochelari cu înveliș
antireflex, ochelari de vedere pentru copii, lentile
pentru ochelari de soare, lentile pentru ochelari

de vedere, lănțișoare pentru ochelari fără brațe,
ochelari de soare pe bază de prescripție, ochelari
de vedere eliberați pe bază de rețetă, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, instrumente optice care conțin oculare,
ochelari de vedere (articole optice), tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, șnururi pentru
ochelari de soare, șnururi pentru ochelari fără
brațe, pânze pentru ștergerea ochelarilor de
vedere, soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază
de catalog, servicii de publicitate, marketing
și promovare pentru șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, preparate
farmaceutice pentru utilizare în oftalmologie,
soluții pentru hidratarea lentilelor de contact,
soluții pentru sterilizarea lentilelor de contact,
soluții pentru dezinfectarea lentilelor de contact,
soluții pentru curățarea lentilelor de contact,
picături pentru ochi, ochelari (optică), lentile
corectoare (optică), ochelari corectori, ochelari
de vedere, suporturi pentru ochelari, apărători
pentru ochelari, sticlă de ochelari, lentile pentru
ochelari, ochelari de protecție, săculeți pentru
ochelari, tocuri de ochelari, rame de ochelari,
brațe pentru ochelari, piese pentru ochelari,
ochelari de mărire, ochelari de soare, ochelari
fără brațe, lentile pentru ochelari, ochelari
cu prescripție medicală, ochelari cu lentile
polarizate, ochelari, ochelari de soare și lentile
de contact, ochelari cu înveliș antireflex, ochelari
de vedere pentru copii, lentile pentru ochelari
de soare, lentile pentru ochelari de vedere,
lănțișoare pentru ochelari fără brațe, ochelari de
soare pe bază de prescripție, ochelari de vedere
eliberați pe bază de rețetă, rame de ochelari
fabricate dintr-o combinație de metal și plastic,
instrumente optice care conțin oculare, ochelari
de vedere (articole optice), tocuri pentru ochelari
de vedere și de soare, șnururi pentru ochelari de
soare, șnururi pentru ochelari fără brațe, pânze
pentru ștergerea ochelarilor de vedere, soluții
pentru curățarea lentilelor de ochelari, gestiunea
afacerilor comerciale, asistență în afaceri,
management și servicii administrative în legătură
cu șervețele pentru șters ochelarii impregnate
cu detergent, preparate farmaceutice pentru
utilizare în oftalmologie, soluții pentru hidratarea
lentilelor de contact, soluții pentru sterilizarea
lentilelor de contact, soluții pentru dezinfectarea
lentilelor de contact, soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, picături pentru ochi, ochelari
(optică), lentile corectoare (optică), ochelari
corectori, ochelari de vedere, suporturi pentru
ochelari, apărători pentru ochelari, sticlă de
ochelari, lentile pentru ochelari, ochelari de
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protecție, săculeți pentru ochelari, tocuri de
ochelari, rame de ochelari, brațe pentru ochelari,
piese pentru ochelari, ochelari de mărire,
ochelari de soare, ochelari fără brațe, lentile
pentru ochelari, ochelari cu prescripție medicală,
ochelari cu lentile polarizate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, ochelari cu
înveliș antireflex, ochelari de vedere pentru
copii, lentile pentru ochelari de soare, lentile
pentru ochelari de vedere, lănțișoare pentru
ochelari fără brațe, ochelari de soare pe bază
de prescripție, ochelari de vedere eliberați pe
bază de rețetă, rame de ochelari fabricate dintr-
o combinație de metal și plastic, instrumente
optice care conțin oculare, ochelari de vedere
(articole optice), tocuri pentru ochelari de vedere
și de soare, șnururi pentru ochelari de soare,
șnururi pentru ochelari fără brațe, pânze pentru
ștergerea ochelarilor de vedere, soluții pentru
curățarea lentilelor de ochelari, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu
amănuntul referitoare la șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, preparate
farmaceutice pentru utilizare în oftalmologie,
soluții pentru hidratarea lentilelor de contact,
soluții pentru sterilizarea lentilelor de contact,
soluții pentru dezinfectarea lentilelor de contact,
soluții pentru curățarea lentilelor de contact,
picături pentru ochi, ochelari (optică), lentile
corectoare (optică), ochelari corectori, ochelari
de vedere, suporturi pentru ochelari, apărători
pentru ochelari, sticlă de ochelari, lentile pentru
ochelari, ochelari de protecție, săculeți pentru
ochelari, tocuri de ochelari, rame de ochelari,
brațe pentru ochelari, piese pentru ochelari,
ochelari de mărire, ochelari de soare, ochelari
fără brațe, lentile pentru ochelari, ochelari
cu prescripție medicală, ochelari cu lentile
polarizate, ochelari, ochelari de soare și lentile
de contact, ochelari cu înveliș antireflex, ochelari
de vedere pentru copii, lentile pentru ochelari
de soare, lentile pentru ochelari de vedere,
lănțișoare pentru ochelari fără brațe, ochelari
de soare pe bază de prescripție, ochelari de
vedere eliberați pe bază de rețetă, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, instrumente optice care conțin oculare,
ochelari de vedere (articole optice), tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, șnururi pentru
ochelari de soare, șnururi pentru ochelari fără
brațe, pânze pentru ștergerea ochelarilor de
vedere, soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari, 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 bunuri, 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, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si ridicata, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
furnizarea unui catalog online cu informații
despre produse din domeniul opticii medicale,
servicii de intermediere comercială, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare, servicii de agenții de import-export de
rame și lentile pentru ochelari.
39. Servicii de distribuție de rame si lentile
pentru ochelari (transport), distribuție (transport)
de rame si lentile de ochelari pentru vânzarea cu
amănuntul, ambalarea produselor, depozitarea
mărfurilor, transport și depozitare de bunuri,
livrare și depozitare de bunuri.

───────

(210) M 2021 04779
(151) 18/06/2021
(732) RHYAN OPTIK DISTRIBUTION

SRL, ALEEA NEPTUN, BL. 37 SC
A, AP. 8, JUDETUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)
RONO

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

9. Ochelari (optică), lentile corectoare (optică),
ochelari corectori, ochelari de vedere, suporturi
pentru ochelari, apărători pentru ochelari, sticlă
de ochelari, lentile pentru ochelari, ochelari
de protecție, săculeți pentru ochelari, tocuri
de ochelari, rame de ochelari, brațe pentru
ochelari, piese pentru ochelari, ochelari de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
18/06/2021-20/06/2021

mărire, ochelari de soare, ochelari fără brațe,
lentile pentru ochelari, ochelari cu prescripție
medicală, ochelari cu lentile polarizate, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, ochelari
cu înveliș antireflex, ochelari de vedere pentru
copii, lentile pentru ochelari de soare, lentile
pentru ochelari de vedere, lănțișoare pentru
ochelari fără brațe, ochelari de soare pe bază
de prescripție, ochelari de vedere eliberați pe
bază de rețetă, rame de ochelari fabricate dintr-o
combinație de metal și plastic, instrumente optice
care conțin oculare, ochelari de vedere (articole
optice), tocuri pentru ochelari de vedere și de
soare, șnururi pentru ochelari de soare, șnururi
pentru ochelari fără brațe.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și
ridicata în legătură cu șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, preparate
farmaceutice pentru utilizare în oftalmologie,
soluții pentru hidratarea lentilelor de contact,
soluții pentru sterilizarea lentilelor de contact,
soluții pentru dezinfectarea lentilelor de contact,
soluții pentru curățarea lentilelor de contact,
picături pentru ochi, ochelari (optică), lentile
corectoare (optică), ochelari corectori, ochelari
de vedere, suporturi pentru ochelari, apărători
pentru ochelari, sticlă de ochelari,
lentile pentru ochelari , ochelari de protecție,
săculeți pentru ochelari, tocuri de ochelari,
rame de ochelari, brațe pentru ochelari, piese
pentru ochelari, ochelari de mărire, ochelari de
soare, ochelari fără brațe, lentile pentru ochelari,
ochelari cu prescripție medicală, ochelari cu
lentile polarizate, ochelari, ochelari de soare și
lentile de contact, ochelari cu înveliș antireflex,
ochelari de vedere pentru copii, lentile pentru
ochelari de soare, lentile pentru ochelari de
vedere, lănțișoare pentru ochelari fără brațe,
ochelari de soare pe bază de prescripție, ochelari
de vedere eliberați pe bază de rețetă, rame
de ochelari fabricate dintr-o combinație de
metal și plastic, instrumente optice care conțin
oculare, ochelari de vedere (articole optice),
tocuri pentru ochelari de vedere și de soare,
șnururi pentru ochelari de soare, șnururi pentru
ochelari fără brațe, pânze pentru ștergerea
ochelarilor de vedere, soluții pentru curățarea
lentilelor de ochelari, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul și ridicata
de șervețele pentru șters ochelarii impregnate
cu detergent, preparate farmaceutice pentru
utilizare în oftalmologie, soluții pentru hidratarea
lentilelor de contact, soluții pentru sterilizarea
lentilelor de contact, soluții pentru dezinfectarea
lentilelor de contact, soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, picături pentru ochi, ochelari
(optică), lentile corectoare (optică), ochelari
corectori, ochelari de vedere, suporturi pentru

ochelari, apărători pentru ochelari, sticlă de
ochelari, lentile pentru ochelari, ochelari de
protecție, săculeți pentru ochelari, tocuri de
ochelari, rame de ochelari, brațe pentru ochelari,
piese pentru ochelari, ochelari de mărire,
ochelari de soare, ochelari fără brațe, lentile
pentru ochelari, ochelari cu prescripție medicală,
ochelari cu lentile polarizate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, ochelari cu înveliș
antireflex, ochelari de vedere pentru copii, lentile
pentru ochelari de soare, lentile pentru ochelari
de vedere, lănțișoare pentru ochelari fără brațe,
ochelari de soare pe bază de prescripție, ochelari
de vedere eliberați pe bază de rețetă, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, instrumente optice care conțin oculare,
ochelari de vedere (articole optice), tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, șnururi pentru
ochelari de soare, șnururi pentru ochelari fără
brațe, pânze pentru ștergerea ochelarilor de
vedere, soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază
de catalog, servicii de publicitate, marketing
și promovare pentru șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, preparate
farmaceutice pentru utilizare în oftalmologie,
soluții pentru hidratarea lentilelor de contact,
soluții pentru sterilizarea lentilelor de contact,
soluții pentru dezinfectarea lentilelor de contact,
soluții pentru curățarea lentilelor de contact,
picături pentru ochi, ochelari (optică), lentile
corectoare (optică), ochelari corectori, ochelari
de vedere, suporturi pentru ochelari, apărători
pentru ochelari, sticlă de ochelari, lentile pentru
ochelari, ochelari de protecție, săculeți pentru
ochelari, tocuri de ochelari, rame de ochelari,
brațe pentru ochelari, piese pentru ochelari,
ochelari de mărire, ochelari de soare, ochelari
fără brațe, lentile pentru ochelari, ochelari
cu prescripție medicală, ochelari cu lentile
polarizate, ochelari, ochelari de soare și lentile
de contact, ochelari cu înveliș antireflex, ochelari
de vedere pentru copii, lentile pentru ochelari
de soare, lentile pentru ochelari de vedere,
lănțișoare pentru ochelari fără brațe, ochelari de
soare pe bază de prescripție, ochelari de vedere
eliberați pe bază de rețetă, rame de ochelari
fabricate dintr-o combinație de metal și plastic,
instrumente optice care conțin oculare, ochelari
de vedere (articole optice), tocuri pentru ochelari
de vedere și de soare, șnururi pentru ochelari de
soare, șnururi pentru ochelari fără brațe, pânze
pentru ștergerea ochelarilor de vedere, soluții
pentru curățarea lentilelor de ochelari, gestiunea
afacerilor comerciale, asistență în afaceri,
management și servicii administrative în legătură
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cu șervețele pentru șters ochelarii impregnate
cu detergent, preparate farmaceutice pentru
utilizare în oftalmologie, soluții pentru hidratarea
lentilelor de contact, soluții pentru sterilizarea
lentilelor de contact, soluții pentru dezinfectarea
lentilelor de contact, soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, picături pentru ochi, ochelari
(optică), lentile corectoare (optică), ochelari
corectori, ochelari de vedere, suporturi pentru
ochelari, apărători pentru ochelari, sticlă de
ochelari, lentile pentru ochelari, ochelari de
protecție, săculeți pentru ochelari, tocuri de
ochelari, rame de ochelari, brațe pentru ochelari,
piese pentru ochelari, ochelari de mărire,
ochelari de soare, ochelari fără brațe, lentile
pentru ochelari, ochelari cu prescripție medicală,
ochelari cu lentile polarizate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, ochelari cu
înveliș antireflex, ochelari de vedere pentru
copii, lentile pentru ochelari de soare, lentile
pentru ochelari de vedere, lănțișoare pentru
ochelari fără brațe, ochelari de soare pe bază
de prescripție, ochelari de vedere eliberați pe
bază de rețetă, rame de ochelari fabricate dintr-
o combinație de metal și plastic, instrumente
optice care conțin oculare, ochelari de vedere
(articole optice), tocuri pentru ochelari de vedere
și de soare, șnururi pentru ochelari de soare,
șnururi pentru ochelari fără brațe, pânze pentru
ștergerea ochelarilor de vedere, soluții pentru
curățarea lentilelor de ochelari, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu
amănuntul referitoare la șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, preparate
farmaceutice pentru utilizare în oftalmologie,
soluții pentru hidratarea lentilelor de contact,
soluții pentru sterilizarea lentilelor de contact,
soluții pentru dezinfectarea lentilelor de contact,
soluții pentru curățarea lentilelor de contact,
picături pentru ochi, ochelari (optică), lentile
corectoare (optică), ochelari corectori, ochelari
de vedere, suporturi pentru ochelari, apărători
pentru ochelari, sticlă de ochelari, lentile pentru
ochelari, ochelari de protecție, săculeți pentru
ochelari, tocuri de ochelari, rame de ochelari,
brațe pentru ochelari, piese pentru ochelari,
ochelari de mărire, ochelari de soare, ochelari
fără brațe, lentile pentru ochelari, ochelari
cu prescripție medicală, ochelari cu lentile
polarizate, ochelari, ochelari de soare și lentile
de contact, ochelari cu înveliș antireflex, ochelari
de vedere pentru copii, lentile pentru ochelari
de soare, lentile pentru ochelari de vedere,
lănțișoare pentru ochelari fără brațe, ochelari
de soare pe bază de prescripție, ochelari de

vedere eliberați pe bază de rețetă, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, instrumente optice care conțin oculare,
ochelari de vedere (articole optice), tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, șnururi pentru
ochelari de soare, șnururi pentru ochelari fără
brațe, pânze pentru ștergerea ochelarilor de
vedere, soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari, 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 bunuri, 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, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si ridicata, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
furnizarea unui catalog online cu informații
despre produse din domeniul opticii medicale,
servicii de intermediere comercială, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare, servicii de agentii de import-export de
rame si lentile pentru ochelari.
39. Servicii de distribuție de rame si lentile
pentru ochelari (transport), distribuție (transport)
de rame si lentile de ochelari pentru vânzarea cu
amănuntul, ambalarea produselor, depozitarea
mărfurilor, transport și depozitare de bunuri,
livrare și depozitare de bunuri.

───────
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(210) M 2021 04781
(151) 18/06/2021
(732) BIO BANAT ORG SRL, STRADA

ALBINELOR, NR. 40, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300244, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Finețuri Fine din
Banat Bio Banat

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 03.07.03; 08.07.25;
05.01.08

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
aperitive pe bază de cartofi, amestecuri pentru
supe, antreuri pe bază de legume, batoane
alimentare pe bază de nuci, batoane organice
pe bază de nuci și semințe, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, batoane
pe bază de fructe cu coaja lemnoasă ca
substituți alimentari, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, batoane pe bază de nuci
și semințe, chips-uri, chipsuri, chipsuri (cartofi
prăjiți), chipsuri de banane, chipsuri de legume,
chipsuri de cartofi cu conținut redus de grăsime,
chipsuri pe bază de legume, cipsuri de mere,
cipsuri din fructe, cremă de fructe, felii prăjite
de cartofi, fructe deshidratate, fulgi de mere,
ghiveci, gustări pe bază de alune, gustări pe
bază de cartofi, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
gustări pe bază de fructe uscate, gustări pe bază
de legume, gustări pe bază de porumb dulce,
inele de ceapă, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, mâncăruri gătite constând în principal din

legume, mâncăruri gătite și congelate constând
în principal din legume, pastă de năut, preparate
pentru supă de legume, prafuri pentru supe,
salate aperitiv, salate de cartofi, salate de
fructe, salate de legume, salate de legume
gata-tăiate, salate pe bază de cartofi, salate
preparate, supe, supe la conservă, aperitive
alimentare pe bază de soia, batoane de brânză,
batoane nutritive pe bază de soia, chipsuri de
soia, chipsuri din manioc, chipsuri din yucca,
concentrate pentru supă, cuburi de supă, fasole
gătită în sos de soia (kongjaban), fasole cu carne
de porc la conservă, fulgi de cocos, gogoși,
gogoși cu brânză proaspătă de vaci, guacamole
(sos de avocado), guacamole (avocado pasat),
gustări din alge marine comestibile, gustări
pe bază de brânză, gustări pe bază de
lapte, gustări pe bază de nucă de cocos,
gustări pe bază de tofu, afine preparate, afine
uscate, amestecuri de fructe și nuci preparate,
ananas uscat, aranjamente de fructe procesate,
ardei conservati, ardei iuți chili, umpluți,
ardei iuți conservați, ardei iuți murați, bureți
negri (pleurotus ostreatus), deshidratați, caise
procesate, cartofi decojiți, cartofi dulci preparați,
cartofi feliați congelați, cartofi fierți, cartofi
pai, cartofi pai congelați, căpșuni conservate,
căpșuni uscate, castraveciori, ceapă murată,
castane prăjite, castane prăjite cu zahăr, cireșe
preparate, chipsuri de cartofi dulci mov, ciuperci
comestibile uscate, ciuperci conservate, ciuperci
de bambus uscate, ciuperci negre comestibile
uscate, ciuperci shiitake deshidratate, ciuperci,
preparate, clătite de cartofi, coacăze negre,
prelucrate, coajă de pepene verde murată,
coji de fructe, compot de mere, concentrat de
roșii, concentrat pe bază de fructe pentru gătit,
concentrat pe bază de legume pentru gătit,
concentrate din suc de legume pentru alimente,
congelate (fructe -), conserve cu legume,
conserve de fasole, conserve de fructe, conserve
de legume, conserve și murături, crochete
alimentare, curmale, curmale preparate, curmale
uscate, deserturi pe bază de fructe, dovleci
(legume conservate), extracte de roșii, extracte
din legume pentru gătit, extracte din legume
pentru gătit (sucuri), extracte vegetale pentru
alimente, fasole, fasole albă în sos tomat, fasole
fiartă, fasole reprăjită, fasole roșie cu ardei
iute, fasole în conservă, fasole uscată, felii de
pastă de soia pentru burgeri, flori comestibile,
preparate, flori comestibile preparate, în formă
cristalizată, flori uscate comestibile, fructe
aromatizate, fructe coapte, fructe confiate, fructe
congelate, fructe conservate, fructe conservate
în alcool, fructe cu coaja lignificată procesate,
fructe cu coajă lemnoasă gătite, fructe cu coajă
lemnoasă, uscate, fructe cu coajă lignificată
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asezonate, fructe de avocado procesate, fructe
de pădure, conservate, fructe feliate, fructe
feliate la borcan, fructe (jeleuri de -), fructe
feliate, la conservă, fructe fermentate, fructe
glasate, fructe glazurate, fructe kaki uscate
(got-gam), fructe la borcan, fructe preparate,
fructe tăiate, fructe uscate, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, fructe în conservă,
fructe în saramură, frunze de viță-de-vie
preparate, fulgi de cartofi, fulgi de kiwi, fulgi
de piersică, fulgi de păducel, germeni de
fasole prelucrați, ghimbir cristalizat, ghimbir
murat, ghimbir, conservat, găluște de cartofi,
găluște pe bază de cartofi, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, gustări
pe bază de fructe confiate, gutui, preparate,
hribi, uscați, înlocuitori de carne pe bază de
legume, lămâiță preparată, lămâi preparate,
legume amestecate, legume congelate, legume
conservate, legume conservate (în ulei),
legume decojite, legume feliate, la conservă,
legume fermentate, legume gata-tăiate pentru
salate, legume gătite, legume liofilizate,
legume marinate în sos de soia, legume în
conservă, legume în saramură, legume pre-
tăiate, legume preparate la grătar, legume
procesate, legume sub formă de pudră, legume
sărate, legume tăiate, legume uscate, legume
uscate prin înghețare, leguminoase conservate,
leguminoase prelucrate, leguminoase uscate,
linte, linte (uscată), linte (legume) conservată,
mazăre conservată, mazăre preparată, mazăre
uscată, mazăre verde preparată, mere
preparate, mezeluri vegetariene, miezuri de
nucă, morcovi, morcovi decojiți, murături,
murături mixte, napi uscați, nuci aromate
preparate, nuci comestibile, nuci conservate,
nuci cu coajă preparate, nuci de acaju preparate,
nuci de acaju sărate, nuci de cocos uscate,
nuci glazurate, nucă de cocos preparată, nucă
de cocos rasă, năut, preparat, nuci opărite,
nuci preparate, nuci uscate, pastă de arahide,
pateuri vegetale, pectină din fructe, pectină
pentru uz culinar, păstârnac procesat, piersici
preparate, piure de cartofi, piure de cartofi
instant, piure de ciuperci, piure de legume,
piureuri de fructe, planta de muștar brassica
juncea, preparată, portocale conservate și turtite,
portocale, preparate, porumb dulce congelat,
polen preparat pentru alimentație, porumb dulce
(conservat), porumb dulce, prelucrat, praf de
fructe, praf de nucă de cocos, produse din fructe
uscate, produse din legume preparate, proteină
vegetală texturată formată pentru utilizare ca
înlocuitor de carne, prune, prune conservate,
pulpă de fructe, ridiche murată, roșii (suc de
-) pentru gătit, roșii conservate, roșii decojite,
roșii în conservă, roșii, preparate, rubarbă în

sirop, rulouri de fructe, semințe comestibile,
semințe de chia alimentare prelucrate, semințe
de dovleac prelucrate, semințe de floarea
soarelui comestibile, semințe de floarea soarelui,
preparate, semințe de pepene verde prelucrate,
semințe de susan gătite, nefiind condimente sau
arome, semințe procesate, semințe procesate
de floarea soarelui, semințe, preparate, sfeclă
procesată, sos de fasole, sos iute cu
castraveți, soia conservată, soia (pregătită),
sosuri pentru gustări, spanac (pregătit), spanac
gătit, spanac la conservă, spanac, congelat,
spirulină preparată, stafide, stafide infuzate,
suc de lămâie de uz culinar, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate
la gătit, supă de fructe de pădure, susan
măcinat, tartă umplută cu fructe, tangerine
(citrice) (conservate), tocătură din fructe, trufe
conservate, trufe gătite, trufe uscate (ciuperci
comestibile), umpluturi de fructe pentru plăcinte,
umpluturi pe bază de fructe pentru plăcinte,
umpluturi pe bază de fructe pentru prăjituri și
tarte, usturoi conservat, varză murată, varză
preparată, vinete gratinate cu parmezan și sos
de roșii, vinete preparate, zbârciogi galbeni,
uscați, gem de mure, gem de zmeură, fructe,
gătite, pastă de fructe, gemuri din fructe.
31. Copaci și produse forestiere, porumb,
flori, alge roșii marine altele decât cele de
uz medical, aloe vera, proaspătă, pentru uz
alimentar, cactuși comestibili proaspeți, canabis,
neprocesat, conuri de hamei, fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi, malțuri și cereale
neprocesate, hamei, mentă (plante), ierburi
pentru consumul uman sau animal, plante
comestibile naturale (neprelucrate), plante de
canabis neprocesate, plante de in (semințe
de in), plante de pepinieră, plante fructifere
vii, plante leguminoase, plante naturale, plante
naturale vii, plante proaspete, reziduri de
plante (materiale brute), semințe, bulbi și
răsaduri pentru reproducerea plantelor, rizomi
vii, răsaduri, răsaduri de hamei, viță de
vie (butuci de -), coarne proaspete (corni
fructus, sansuyu) sub formă de plante
vii, composturi horticole, composturi horticole
realizate din resturi de coji de cacao, produse
agricole (neprelucrate), produse agricole brute,
produse agricole brute și neprocesate, produse
forestiere brute, produse forestiere brute și
neprocesate, produse forestiere neprocesate,
produse horticole brute, produse horticole brute
și neprocesate, produse horticole neprocesate,
mure proaspete, mure galbene proaspete,
zmeură proaspătă, zmeură neagră, proaspătă
(bokbunja), fructe neprelucrate, fructe crude,
fructe proaspete, bacă, fructe proaspete,
ciuperci.
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32. Bere și produse de bere, băuturi (preparate
pentru fabricarea -lor), băuturi nealcoolice

───────

(210) M 2021 04782
(151) 18/06/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
ALEXANDRU IOAN CUZA NR
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)
NINJAMAS PYJAMA PANTS

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

5. Scutece de unica folosinta, scutece-pantalon
pentru bebelusii care învață să folosească
toaleta.

───────

(210) M 2021 04783
(151) 18/06/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, STR. ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

0% plastic PAMPERS
Harmonie aqua 100% PLANT

Based Fibres pure 99%
Water with Premium Cotton

0% Alcohol & Parfume
Dermatologically Tested

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 02.09.01; 05.03.11;
01.15.15; 29.01.15

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

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

3. Servețele preimpregnate confecționate din
hârtie și/sau celuloză.

───────
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(210) M 2021 04784
(151) 18/06/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, STR. ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

Pampers kids hygiene ON-
THE-GO + dermatologically

tested 0% alcohol 40
Baby Wipes Feuchttucher

Ungettes Bobydoekje
PLASTIC IN PRODUCT

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.04; 02.09.04;
02.09.07; 02.09.08; 02.09.15; 26.01.01;
12.03.07; 26.13.25; 29.01.15

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

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

3. Servețele preimpregnate confecționate din
hârtie și/sau celuloză.

───────

(210) M 2021 04785
(151) 18/06/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, STR. ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

0% plastic Pampers sensitive
100% PLANT Based

Fibres Soft & gentle clean
0% Perfume & Alcohol

dermatologically Tested

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 05.03.14; 02.05.06; 27.05.01;
27.05.04; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, turcoaz, galben,
verde deschis, verde închis, roz

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

3. Servețele preimpregnate confecționate din
hârtie și/sau celuloză.

───────
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(210) M 2021 04786
(151) 19/06/2021
(732) SC MANDA PROIECT

CONSTRUCT SRL, STR.
REZERVELOR, NR. 66C, BL.1 ,
ET. 3, AP. 12, JUD. ILFOV, ROŞU,
077042, ILFOV, ROMANIA

(540)

MANDA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06; 26.11.07

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

37. Servicii de construcții civile.
───────

(210) M 2021 04787
(151) 20/06/2021
(732) DIGIRX CENTER, STR. TEHERAN

NR. 1, PARTER, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ŞOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021608, ROMANIA

(540)

DIGIRX CENTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.10; 26.11.01;
26.11.08; 26.13.25; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, verde deschis, alb

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

44. Anestezie dentară, asistență medicală,
compilarea de rapoarte medicale, consiliere
în domeniul stomatologiei, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultații
stomatologice, controale pe baza razelor
X în scopuri medicale, depistare medicală
(screening), furnizare de informații despre
stomatologie, imagistică cu raze X de
uz medical, închiriere de instrumente
stomatologice, montare de pietre prețioase în
proteze dentare, servicii de albire a dinților,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii de curățare a dinților,
servicii de igienă dentară, servicii de ortodonție,
servicii de radiografie si tomografie dentara,
servicii de telemedicină, servicii prestate de
tehnicieni de radiologie, stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, stomatologie veterinară.

───────


