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Cereri Mărci publicate în 29/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00256 22/01/2021 SOCIETATEA BIROUL

EUROPEAN DE
REPREZENTARE S.R.L.

BIROUL EUROPEAN DE
REPREZENTARE EXPERŢI ÎN
DESPĂGUBIRI

2 M 2021 00294 22/01/2021 NORD CONFOREST SA nordconforest

3 M 2021 00404 22/01/2021 EXPLORATORIUM SRL Metabeta

4 M 2021 00432 22/01/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

IZVORUL MINUNILOR
WONDER SPRING

5 M 2021 00433 22/01/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

IZVORUL MINUNILOR
WONDER SPRING

6 M 2021 00462 22/01/2021 ALEXANDRA-SIMONA
DUMITRU

Purple Mosaic Design

7 M 2021 00463 22/01/2021 BIANCO GROUP SRL Uţa şi Ţoi

8 M 2021 00464 22/01/2021 SERGIU CHIRILĂ SANDWICH-UL CU ȘERVEȚEL

9 M 2021 00465 22/01/2021 SUPERFILM STUDIOS SRL DRACULA UNIVERSE

10 M 2021 00467 22/01/2021 VLAD - VALENTIN MĂNESCU 6S by Vlad

11 M 2021 00468 22/01/2021 VLAD - VALENTIN MĂNESCU 6ème Sens by Vlad

12 M 2021 00469 22/01/2021 3MSOLVENCY CAPITAL IFN SA 3MSOLVENCY CAPITAL IFN SA

13 M 2021 00470 22/01/2021 CLAUDIU-LUCIAN ISPAS iuni

14 M 2021 00471 22/01/2021 SOCEANU ŞTEFAN-DANIEL
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Taxiul cu Miere

15 M 2021 00473 22/01/2021 MAISON D'ESTHETIQUE
CLINIC SRL

MAISON D'ESTHETIQUE

16 M 2021 00474 22/01/2021 ROMBIOMEDICA SRL ROMBIOMEDICA
PARTENERIAT PENTRU VIAŢĂ

17 M 2021 00475 22/01/2021 VALERIU-IONUT MUNTEAN EXTALYS

18 M 2021 00476 22/01/2021 IMPLANT EXPERT SERVICES
SRL

Dinti ficsi pentru o viata!

19 M 2021 00477 22/01/2021 IMPLANT EXPERT SERVICES
SRL

Fixed teeth4 life!

20 M 2021 00478 22/01/2021 WHITE DEALS SRL DANUBEWD TOOLS

21 M 2021 00480 24/01/2021 REPREZENTANȚA
CONSILIULUI MONDIAL
ROMÂN, ROMÂNIA

DULCE ROMÂNIE, ȚARA MEA
DE DOR... 100 de locuri de văzut
din ROMÂNIA !
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(210) M 2021 00256
(151) 22/01/2021
(732) SOCIETATEA BIROUL

EUROPEAN DE REPREZENTARE
S.R.L., STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 67,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010623,
ROMANIA

(540)

BIROUL EUROPEAN
DE REPREZENTARE

EXPERŢI ÎN DESPĂGUBIRI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.05.08

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

clase:
36. Servicii de evaluare a daunelor în asigurări,
servicii de soluționare a cererilor de despăgubire
financiară, servicii de consiliere privind cererile
de despăgubire financiară, organizare de
evaluare a cererilor de despăgubire financiară,
servicii de evaluare și gestionare de cereri de
despăgubire financiară, servicii de evaluări de
cereri de despăgubire în asigurări.

───────

(210) M 2021 00294
(151) 22/01/2021
(732) NORD CONFOREST SA, STR.

SOMESULUI RECE NR. 1177/H,
JUD. CLUJ, GILAU, 407310, CLUJ,
ROMANIA

(540)

nordconforest

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.16; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
114C), verde închis (546C)

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

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, mici articole de fierărie.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, structuri și
construcții nemetalice transportabile, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale de
construcție din beton, asfalt pentru drumuri,
emulsii bituminoase, smoală, gudron, bitum și
asfalt.
37. Servicii de construcții rutiere, servicii
de construcții civile, demolare de construcții
civile, servicii de construcții civile, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
instalare de schele pentru construcții civile,
executare de cofraje pentru construcții civile,
construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, servicii de construcție de
autostrăzi, servicii de construcții și reparații de
clădiri.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii de proiectare privind construcțiile
civile, servicii de cercetare.

───────

(210) M 2021 00404
(151) 22/01/2021
(732) EXPLORATORIUM SRL, STR.

PACURARI NR. 24, BL. 1, SC. A,
ET. 3, AP. 11, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
700511, IAȘI, ROMANIA

(540)
Metabeta

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.
36. Colectarea de fonduri și sponsorizare
financiară, servicii de evaluare financiară, servicii
financiare, monetare și bancare.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.

───────
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(210) M 2021 00432
(151) 22/01/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

IZVORUL MINUNILOR
WONDER SPRING

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 25.01.19

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

clase:
29. Fructe si legume conservate, congelate,
uscate si gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte si produse lactate.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină si preparate din
cereale, pâine, patiserie si cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, opet, sosuri, condimente, gheată.
32. Bere, ape minerale si gazoase si alte băuturi
nealcoolice, băuturi si sucuri din fructe, siropuri
si alte produse pentru prepararea băuturilor
nonalcoolice.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 00433
(151) 22/01/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

IZVORUL MINUNILOR
WONDER SPRING

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
29. Fructe si legume conservate, congelate,
uscate si gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte si produse lactate.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină si preparate din
cereale, pâine, patiserie si cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, opet, sosuri, condimente, gheată.
32. Bere, ape minerale si gazoase si alte băuturi
nealcoolice, băuturi si sucuri din fructe, siropuri
si alte produse pentru prepararea băuturilor
nonalcoolice.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2021 00462
(151) 22/01/2021
(732) ALEXANDRA-SIMONA DUMITRU,

SOS. MANGALIEI NR. 69 BL. MG8
SC. A ET. 2 AP 11, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Purple Mosaic Design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 05.05.20

(591) Culori revendicate:mov închis, mov
deschis, negru, alb

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

35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
de produse ceramice, produse din mozaic
manufacturate, produse unicat din mozaic,
decorațiuni de interior şi exterior din mozaic
de sticlă şi ceramică, rame foto, suporturi de
pahare, suporturi de lumânări, oglinzi, piese
de mobilier, bijuterii, cutii de bijuterii, plăcuţe
decorative, vase decorative, corpuri de iluminat,
ghivece ceramice (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata, servicii de

vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata şi servicii de vânzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul şi ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenţii de
import-export.
40. Servicii de personalizare de obiecte
ceramice, servici de personalizare cu placi de
mozaic, asamblarea personalizată a materialelor
pentru alţii.

───────

(210) M 2021 00463
(151) 22/01/2021
(732) BIANCO GROUP SRL,

STR.ALEXANDRU VAIDA
VOIEVOD NR.18, SAD 3,,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR.33,
AP.07, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Uţa şi Ţoi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.05; 27.05.11;
02.05.23; 03.07.06; 03.07.24

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
portocaliu, negru, bej

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Caiete de activităţi pentru copii, cărţi, cărţi de
poveşti, cărţi de poveşti pentru copii, poveşti sub
formă de imagini (tipărite).
28. Jucării tip activităţi multiple pentru copii,
structuri pentru locuri de joacă (jucării), jucării,
jocuri legate de personaje de ficţiune.
35. Servicii publicitare pentru cărți, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de
cărți membrilor săi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, publicitate, servicii de marketing,
marketing pe internet, publicitate online.

───────

(210) M 2021 00464
(151) 22/01/2021
(732) SERGIU CHIRILĂ, STRADA

PR. EDUARD SECHEL NR. 5C,
JUDEȚUL BACĂU, ONEȘTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STRADA
11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROU A5,
SECTORUL 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SANDWICH-UL CU ȘERVEȚEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 26.04.03; 02.09.08

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

30. Alimente semipreparate, respectiv,
sandvişuri.

43. Servicii oferite de fast-food-uri, servicii de
catering, servicii de restaurante fast-food, servicii
de fast-food la pachet.

───────

(210) M 2021 00465
(151) 22/01/2021
(732) SUPERFILM STUDIOS SRL,

STRADA TELIA NR. 12,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DRACULA UNIVERSE

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

25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.
35. Publicitate.
41. Divertisment, activități sportive și cultutrale.

───────

(210) M 2021 00467
(151) 22/01/2021
(732) VLAD - VALENTIN MĂNESCU,

ALEEA CAMPUL CU FLORI NR.
10, BL. A48 SC. B AP. 16, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 062026, ROMANIA

(540)

6S by Vlad

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.07.01

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.

───────
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(210) M 2021 00468
(151) 22/01/2021
(732) VLAD - VALENTIN MĂNESCU,

ALEEA CAMPUL CU FLORI NR.
10, BL. A48 SC. B AP. 16, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 062026, ROMANIA

(540)

6ème Sens by Vlad

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2021 00469
(151) 22/01/2021
(732) 3MSOLVENCY CAPITAL IFN

SA, CALEA VICTORIEI NR. 2,
SC. B, ET. 5, AP. 23, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

3MSOLVENCY
CAPITAL IFN SA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
375) , albastru (Pantone 2975)

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

36. Acordarea finanțării (împrumuturi), furnizare
de garanții financiare, servicii de finanțare
(împrumuturi), servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, servicii de împrumut, de
credit financiar, servicii financiare furnizate pe
internet și prin telefon.

───────

(210) M 2021 00470
(151) 22/01/2021
(732) CLAUDIU-LUCIAN ISPAS, BD.

CHISINAU NR. 7, BL. A1, SC.
A, ET. 10, APT. 42, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
010641, ROMANIA

(540)

iuni
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

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

7. Aparate storcătoare de fructe, storcătoare
electrice de suc de fructe, storcătoare electrice
de uz casnic pentru fructe, mașini pentru
tăierea legumelor, mixere alectrice (aparate
pentru bucătărie), aparate electrice de feliat
produse alimentare, aparate de râșnit electrice
de bucătărie, aparate de stoarcere a portocalelor
(acționate electric), dispozitive pentru decojire
(aparate acționate electric), aparate electrice de
bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
mașini de tocat carne (aparate acționate electric)
de uz gospodăresc, aparate de curățat cu aburi,
mașini și aparate electrice de curățat, teluri
electrice pentru uz casnic, mixere electrice de uz
casnic, aparate electrice pentru curățenie, pentru
uz casnic, roboți de bucătărie electrici pentru uz
casnic, râșnițe de uz casnic, altele decât cele
manuale, aparate electrice de uz casnic pentru
ambalarea alimentelor în vid, imprimante 3D.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare (control), de salvare
şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, echipament şi accesorii
pentru procesarea datelor (electrice şi
mecanice), computere, software, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcţionare
şi creare hărţi, ceasuri inteligente, dispozitive
de comunicaţii portabile, sub formă de
ceasuri de mână, ceasuri de mână care
comunică date la alte dispozitive electronice,
aparate de fotografiat, camere de bord,
carcase pentru camere, camere video portabile,
suporturi pentru camere video, tablete, software
pentru tablete, huse pentru tablete, tastaturi
pentru tablete, telefoane, telefoane inteligente,
telefoane fără fir, huse pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
baterii pentru telefoane, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, ochelari cu
camera video, aparate de supraveghere vizuala,
aparate de control de supraveghere (electrice),
microfoane, detectoare, brățări inteligente,
senzori giroscopici care folosesc funcții gps,
transmițătoare pentru sisteme de poziționare
globală (GPS), suporturi pentru telefoane
mobile, suporturi de telefoane mobile pentru
bord, suporturi de încărcare fără fir pentru

telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
carduri de memorie, boxe, boxe portabile,
casti fara fir, casti audio, ochelari de realitate
virtuală, tocuri de ochelari de vedere, ochelari de
soare, rame foto digitale, baterii externe, genți
adaptate pentru laptopuri, masti de protectie,
brelocuri electronice sub formă de dispozitive de
comandă la distanță, amplificatoare, imprimante,
imprimante multifuncționale (MFP), imprimante
termice, camere de unghi mort pentru
autovehicule, protecții de ecran sub formă
de folii pentru telefoane mobile, folii de
protecție pentru tablete, camere web, camere
de termoviziune, camere retrovizoare pentru
vehicule, sonerii electronice cu camere video
pentru uși, temporizatoare (pentru camerele de
luat vederi și aparatele de fotografiat), memorie
flash, încărcătoare portabile, încărcătoare fără
fir, USB hub-uri, routere USB fără fir,
unități flash USB cu microconectoare USB
compatibile cu telefoanele mobile, încărcătoare
USB pentru țigările electronice, trepiede pentru
aparate fotografice, lacăte cu amprentă digitală,
emițătoare și receptoare wireless.
10. Aparate de masaj, scaune de masaj, pernuțe
de masaj termal, scaune de masaj cu aparate
de masaj incorporate, role de masaj electrice,
dispozitive pentru masajul corporal, aparate
de masaj acționate electric, aparate pentru
vibromasaj, aparate de masaj de uz personal,
aparate de masaj, electrice sau neelectrice,
măști medicale, măști respiratorii, altele decât
cele pentru respirație artificială, mănuși medicale
din latex, mănuși chirurgicale, mănuși de uz
medical, mănuși de protecție de unică folosință,
de uz medical, termometre de uz medical,
termometre digitale de uz medical, pulsometre,
pulsoximetre (aparate medicale), lămpi de uz
medical, lămpi cu ultraviolete pentru scopuri
medicale.
11. Sterilizatoare, sterilizatoare de aer,
sterilizatoare cu ultraviolete, recipiente sub
presiune pentru sterilizare, sterilizatoare pentru
periuțe de dinți, aparate de sterilizare pentru
uz medical, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, lămpi germicide,
lampi cu led, aparate de refrigerare, frigidere
portabile, frigidere pentru vin, frigidere electrice
de uz casnic, mașini automate de făcut
gheață pentru frigidere, răcitoare de apă,
răcitoare electrice pentru vin, răcitoare electrice
de băuturi folosite în automobile, filtre de
apă, filtre de ceai (aparate), filtre de apă
pentru robinet de uz casnic, filtre de cafea
electrice, filtre de aer pentru uz casnic, aparate
pentru dezodorizare, percolatoare electrice de
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cafea, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient).
12. Dronă, drone civile, drone cu cameră, drone
de livrare, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, părți și accesorii pentru vehicule
pneumatice și spațiale.
14. Piese și accesorii pentru instrumente
de măsurare a timpului, accesorii pentru
ceasuri, accesorii pentru bijuterii, ceasuri cu
brățară, ceasuri mecanice, ceasuri digitale,
ceasuri electrice, ceasuri deșteptătoare, ceasuri
automate, lanțuri de ceas, cutii de ceas,
brățări de ceas, ceasuri de buzunar, casete
de prezentare pentru ceasuri, ceasuri de birou,
brățări metalice pentru ceasuri, mecanisme
pentru întoarcerea ceasurilor, huse pentru
ceasuri de mână, ceasuri de mână cu
aparate GPS, cutii (adaptate) pentru articole de
ceasornicărie, ceasuri mecanice cu întoarcere
manuală, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, ceasuri cu funcție de comunicare fără
fir, brățări, brățări (bijuterii), brățări din mărgele,
brățări pentru ceasuri de mână, pietre prețioase
semiprelucrate și imitații ale acestora, articole de
bijuterie cu pietre ornamentale, pietre prețioase
și semiprețioase, curele de ceas din metal,
piele sau plastic, ștrasuri, ceasuri de mână
pentru utilizare în aer liber, mărgele pentru
meditație, ornamente din sau placate cu metale
prețioase sau semiprețioase sau pietre, sau
imitații ale acestora, pandantive, lanțuri (bijuterii),
pandantive pentru lanțuri de ceas, brelocuri.
18. Bagaje, pungi, portofele, portcarduri
(marochinărie), portofele atașabile la curea,
genți și portofele din piele, suporturi din piele
pentru cărți de credit, suporturi sub formă de
portofele pentru chei, suporturi pentru cărți de
vizită sub formă de portofele, portofele, inclusiv
portcarduri, genți, genți impermeabile, genți de
umăr, casete pentru monede, casete din piele
sau din piele artificială, borsete, rucsacuri.
28. Jucării, titireze (jucării), jucării vorbitoare,
jucării electronice, drone (jucării), jucarii
inteligente, jucării cu baterii, vehicule (jucării),
jucării pentru apă, jucării electronice teleghidate,
jucării cu radiocomandă, jucării de exterior,
telecomenzi pentru jucării, titireze ca jucării,
roboți de jucărie, roboți de jucărie cu
radiocomandă, vehicule de jucărie cu
telecomandă, farse (articole de joacă), aeronave
de jucărie, aparate de jocuri electrice
educaționale pentru copii, aparate de jocuri
video pentru acasă, console de jocuri, jocuri
computerizate cu baterii și ecran lcd, console
portabile pentru jocuri video, animale de jucărie
cu motor.

35. Servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
amănuntul online, toate cele susmenţionate cu
privire la produsele mentionate anterior la clasele
7, 9, 10, 11, 12, 14, 18 si 28.

───────

(210) M 2021 00471
(151) 22/01/2021
(732) SOCEANU ŞTEFAN-DANIEL

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
SAT CUCOIU, NR. 4, JUDETUL
VALCEA, COMUNA TITESTI,
VALCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS SRL, STR. 11 IUNIE,
NR.51, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Taxiul cu Miere

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
29. Produse din fructe cu miere.
30. Miere, miere naturală, miere maturată
natural, miere cu plante aromatice, miere
biologică pentru consum uman, produse apicole,
propolis, tinctură de propolis, lăptițor de matcă,
fagure brut de uz alimentar, alimente preparate
din miere, propolis de uz alimentar, lăptișor de
matcă și/sau conținând miere, propolis de uz
alimentar și/sau lăptișor de matcă ca ingrediente
principale.
31. Polen de albine (materie primă).
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe cu miere,
băuturi din legume și sucuri din legume cu miere.
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35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri in legatura cu miere,
miere naturala, miere maturata natural, miere cu
plante aromatice, miere biologica pentru consum
uman, produse apicole, propolis, tinctura de
propolis, laptisor de matca, fagure brut, alimente
preparate din miere, propolis, lăptișor de matcă
și/sau conținând miere, propolis și/sau lăptișor
de matcă ca ingrediente principale, produse
din fructe cu miere, polen de albine, băuturi
din fructe și sucuri de fructe cu miere, băuturi
din legume și sucuri din legume cu miere
(exceptând transportul lor), permiţând clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de publicitate.

───────

(210) M 2021 00473
(151) 22/01/2021
(732) MAISON D'ESTHETIQUE

CLINIC SRL, STR CONSTANTIN
ARICESCU, NR 67, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 00000, ROMANIA

(540)

MAISON D'ESTHETIQUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.13.25; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 00474
(151) 22/01/2021
(732) ROMBIOMEDICA SRL, STR.PARIS

NR.49, SECTOR 1, BUCURESTI,
11815, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.VIORELE NR.51, BL.37, SC.2,
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI,
040425, ROMANIA

(540)

ROMBIOMEDICA
PARTENERIAT
PENTRU VIAŢĂ

(531) Clasificare Viena:
03.01.01; 26.11.05; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
bleumarin

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

35. Servicii de agenţii de import de dispozitive
medicale.
39. Servicii de distribuţie dispozitive medicale.

───────

(210) M 2021 00475
(151) 22/01/2021
(732) VALERIU-IONUT MUNTEAN, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 131A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
077165, ILFOV, ROMANIA

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de afaceri,
administrare de birouri de afaceri pentru terți,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
străin, administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, administrarea societăților comerciale
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, afaceri (servicii de
relocare pentru -), asistență administrativă
în procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
administrarea întreprinderilor industriale și
comerciale, asistență în afaceri, asistență în
conducerea afacerilor, asistență în domeniul
administrării activităților economice, asistență în
domeniul administrării întreprinderilor industriale
sau comerciale, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale sau industriale, asistență pentru
întreprinderi industriale sau comerciale în
legătură cu gestionarea activităților lor, asistență
pentru întreprinderi industriale în legătură cu
conducerea afacerilor lor, asistență privind
organizarea întreprinderii, asistență în materie
de management privind afacerile, asistență
privind planificarea comercială, conducerea
afacerilor comerciale în numele terților,
consilierea managementului privind plasarea de
personal, consilierea managementului privind
recrutarea de personal, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize
cost-beneficiu, consultanță în materie de
relocalizare a firmelor, date referitoare la
afaceri, experți în domeniul eficienței activității
comerciale, furnizor de servicii externalizate
în domeniul managementului relațiilor cu
clienții, gestiune administrativă externalizată
pentru companii, intermediere de afaceri
comerciale pentru terți, intermediere publicitară,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, investigații comerciale,
management de afaceri comerciale, întocmire de
rapoarte economice, managementul activităților
comerciale, managementul proiectelor de

afaceri (pentru terți), managementul relației
cu clienții, managementul societății (pentru
terți), mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți, organizare și coordonare de întâlniri
de afaceri, organizarea administrării afacerilor,
organizarea afacerilor, planificare privind
gestionarea afacerilor, respectiv căutare de
asociați pentru fuziuni, preluări, precum și
înființări de întreprinderi, planificare strategică
de afaceri, planificarea administrării afacerilor,
realizarea de studii de proiect referitoare la
aspecte legate de afaceri, reorganizare a
proceselor de afaceri, servicii de administrare
a afacerilor, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, servicii de evaluare
a riscurilor afacerilor, servicii de examinare
a managementului și organizării afacerilor,
servicii de expertize în domeniul eficienței
economice, servicii de expertize în domeniul
eficienței comerciale, servicii de management al
riscului afacerilor, servicii de specialitate privind
eficiența în afaceri, servicii de strategie în
afaceri, servicii on-line de colaborări de afaceri
în rețea, servicii pentru afaceri referitoare la
organizarea de societăți mixte, servicii pentru
strategia și planul de afaceri, servicii privind
fuziuni de firme, servicii privind planificarea
afacerilor, supervizare de afaceri, supervizarea
administrării afacerilor, supravegherea afacerii
(în numele terților), contabilitate, consultanță
fiscală (contabilitate), contabilitate și audit-ul
afacerilor, servicii de contabilitate și evidență
contabilă, servicii de consiliere referitoare la
declarațiile de venit (contabilitate), întocmirea
statelor de salarii, servicii de prelucrare de
date în domeniul întocmirii statelor de salarii,
servicii de consultanță comercială privind
stabilirea salariilor și a schemei personalului,
managementul resurselor umane, consultanță în
domeniul resurse umane, îndeplinirea funcțiilor
unui departament de resurse umane pentru
terți, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi
45. Servicii juridice, asistență juridică la
întocmirea contractelor, auditare a conformității
de reglementare, auditare a conformității
juridice, cercetări juridice, compilare de informații
juridice, consiliere cu privire la litigii, consiliere
juridică, consiliere juridică în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, consultanță juridică privind drepturile de
proprietate intelectuală, consultanță oferită de
experți pentru problemele juridice, consultanță
pentru afaceri juridice personale, consultanță
în materie de litigii, contencios (servicii de
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-), furnizare de opinii juridice de specialitate,
furnizarea de informații cu privire la servicii
juridice, intermediere în proceduri juridice,
mediere, pregătirea de rapoarte juridice,
revizuirea standardelor și practicilor în vederea
asigurării conformității cu legile și reglementările,
servicii de arbitraj, servicii de arbitraj în legătură
cu relațiile industriale, servicii de arbitraj,
intermediere și conciliere privind conflicte,
servicii de asistență legală, servicii de asistență
pentru litigii, servicii de consiliere în materie de
reglementări, servicii de consultanță juridică în
domeniul fiscal, servicii de consultanță pentru
proprietatea intelectuală pentru investitori,
servicii de informare pe probleme legale, servicii
de informare, consultative și de consultanță
referitoare la probleme juridice, servicii de
mediere, servicii de soluționare alternativă a
litigiilor, servicii de înregistrare de societăți,
servicii juridice în domeniul imigrației.

───────

(210) M 2021 00476
(151) 22/01/2021
(732) IMPLANT EXPERT SERVICES

SRL, STR. CHINDIEI NR. 4,
PARTER, CAM 1, CAMERELE 3-5,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040185,
ROMANIA

(540)
Dinti ficsi pentru o viata!

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 00477
(151) 22/01/2021
(732) IMPLANT EXPERT SERVICES

SRL, STR. CHINDIEI NR. 4,
PARTER, CAM 1, CAMERELE 3-5,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040185,
ROMANIA

(540)
Fixed teeth4 life!

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 00478
(151) 22/01/2021
(732) WHITE DEALS SRL, SOS

PANTELIMON, NR. 256, BL.
53, SC. 53, AP. 49, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021648, ROMANIA

(540)
DANUBEWD TOOLS

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

6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie, scări
de metal, scări din metal, scări confecționate
din metal, scări metalice, scări mobile metalice,
trepte scări metalice, scări mobile din metal,
scări și schele metalice, trepte pentru scări
de aluminiu, uși metalice basculante, feronerie
pentru uși, uși metalice antifoc, zăvoare
(metalice) pentru uși, uși metalice pentru
interioare, role pentru uși glisante, uși batante din
metal, uși pliante din metal, balamale metalice
pentru uși, uși de garaj metalice, uși metalice
de garaj, uși exterioare din metal, tocuri metalice
pentru uși, cadre metalice pentru uși, țăruși
(articole de fierărie), arcuri (articole de fierărie),
mici articole de fierărie, catarame din metale
obișnuite (articole de fierărie), feronerie pentru
dulapuri.
7. Dispozitive de stropit (mașini), lance de
stropit sub formă de instrumente agricole,
lance de stropit sub formă de instrumente
horticole (maşini), lance de stropit care se
atașează la mașini de spălat cu presiune
pentru curățare (maşini), atomizoare sub
formă de piese pentru mașinile de stropit
culturile agricole, unelte hidraulice, unelte
electrice hidraulice, pompe hidraulice, cricuri
hidraulice, cricuri hidraulice montate pe
remorcă, suporturi pentru cricuri hidraulice,
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cricuri pneumatice, cricuri pneumatice pentru
ridicare (mașini), platforme mobile (elevatoare),
platforme mobile (hidraulice), platforme mobile
(electrice), platforme de lucru mobile elevatoare,
mecanisme hidraulice de ridicare, mecanisme
hidraulice de acționare a supapelor, dispozitive
hidraulice de ridicat, dispozitive hidraulice
pentru închiderea ușilor, dispozitive pentru
deschiderea ferestrelor, hidraulice, dispozitive
pentru deschiderea ușilor, hidraulice, dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
dispozitive hidraulice de comandă pentru
mașini, dispozitive hidraulice de acționare a
porților, dispozitive de control al procesului
industrial (hidraulice), dispozitive de închidere
pentru ferestre, hidraulice, dispozitive hidraulice
pentru închiderea sau deschiderea porților
(organe de mașini), dispozitive hidraulice pentru
deschiderea sau închiderea ușilor (organe de
mașini), chei tubulare (unelte), chei tubulare
(mașini), extensii de chei tubulare pentru unelte
electrice, chei tubulare de torsiune hidraulice,
dispozitive electrice pentru grădinărit, mașini
și dispozitive electrice pentru șlefuire, de
uz gospodăresc, cricuri electrice, macarale,
macarale derrick, macarale catarg, macarale
mobile, macarale fixe, macarale fixe și
mobile, macarale (aparate de ridicat), gheare
pentru macarale, clești de ridicare pentru
macarale, macarale cu cabluri, echipament
pentru agricultură, terasament, construcții,
extracția petrolului și gazului și pentru minerit,
echipamente pentru manipularea materialelor,
echipament pentru mișcare și manevrare,
echipament pentru măturare, curățare și
spălare, echipamente de ridicare pentru
manipularea încărcăturilor, generatoare de
electricitate, generatoare de curent continuu,
generatoare electrice de urgență, pompe, pompe
submersibile, pompe pneumatice, pompe
centrifuge, pompe (mașini), compresoare.
8. Chei tubulare, tije pentru chei tubulare,
seturi de chei tubulare, chei tubulare (scule
manuale), chei tubulare (acționate manual),
seturi de chei tubulare (scule manuale),
chei pentru filtre de ulei (acţionate manual),
chei universale (acţionate manual), cuțite de
grădinărit (unelte de mână), unelte manuale
de grădinărit, cricuri manuale (unelte manuale),
unelte agricole manuale, berbeci (unelte
manuale), târnăcoape (unelte manuale), darace
(unelte manuale), spatule (unelte manuale), furci
(unelte manuale), dălți (unelte manuale), echere
(unelte manuale), linguri (unelte manuale),
pistoale (unelte manuale), vincluri (unelte
manuale), lopeți (unelte manuale), greble (unelte
manuale), amestecătoare (unelte manuale),
unelte pentru altoit (unelte manuale), unelte

manuale pentru îndepărtarea scaieților, scule
pentru prășit (unelte manuale), pulverizatoare
pentru insecticide (unelte manuale), clești pentru
dezizolare de cabluri (unelte manuale), foarfece
pentru plase de sârmă (unelte manuale),
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte manuale pentru tăiere,
găurire, șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței,
unelte pentru ridicat (cricuri), instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, aparate electrice de coafare,
chei reglabile (unelte de mână), chei reglabile
(unelte acționate manual).
22. Corturi, corzi pentru corturi, prelate pentru
corturi, corturi pentru alpinism, corturi de cultură,
corturi pentru duș, corturi (nu pentru camping),
corturi (copertine) pentru rulote, corturi folosite
ca anexe la vehicule, marchize, prelate, corturi
și acoperitoare neadaptate, pungi din materiale
textile pentru depozitarea corturilor, corturi
realizate din materiale textile, corturi pentru
alpinism sau camping, corturi pentru pescuitul cu
undița.

───────

(210) M 2021 00480
(151) 24/01/2021
(732) REPREZENTANȚA CONSILIULUI

MONDIAL ROMÂN, ROMÂNIA,
STR. ION BREZEANU NR. 41, CAM
124, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DULCE ROMÂNIE, ȚARA

MEA DE DOR... 100 de locuri
de văzut din ROMÂNIA !

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M 2021/00453 din 21.01.2021, publicat pe data de 28.01.2021, 

clasa de produse corectă este: 

Clasa 31: Animale vii, organisme pentru reproducere; culturi agricole și de 

acvacultură, produse horticole și forestiere; produse alimentare și hrană pentru 

animale; deşeuri și aşternuturi pentru animale de companie. 


