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Cereri Mărci publicate în 29/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06855 22/09/2021 EPMC CONSULTING SRL EPMC Aim up!

2 M 2021 06857 22/09/2021 LINIA WOOD & METAL S.R.L. LINIA ARCHITECTURE
PROJECTS

3 M 2021 06859 22/09/2021 PARTIDUL ALIANTA PENTRU
PATRIE

APP ALIANŢA PENTRU PATRIE

4 M 2021 06860 22/09/2021 PARTIDUL ALIANTA PENTRU
PATRIE

SUVERANITATEA ROMÂNIEI
NU ESTE O OPȚIUNE ESTE O
OBLIGAȚIE

5 M 2021 06861 22/09/2021 ARIA BLACK SECURITY ARIA BLACK SECURITY

6 M 2021 06862 22/09/2021 TOKEN PAYMENT SERVICES
S.R.L

Odero

7 M 2021 06864 22/09/2021 APOSTOL-GABRIEL IURUC BLACK DEER

8 M 2021 06865 22/09/2021 APOSTOL-GABRIEL IURUC BLACK DEER

9 M 2021 06868 22/09/2021 SPRING PROD COM SRL YALLA homestyle cooking

10 M 2021 06869 22/09/2021 TREMEND SOFTWARE
CONSULTING SRL

HUMANOID

11 M 2021 06870 22/09/2021 CROSSCARE LIMITED COLIEF

12 M 2021 06871 22/09/2021 AUTOMOBILE DACIA S.A. KILOMETRULBINE

13 M 2021 06873 22/09/2021 ENVIPCO SOLUTIONS SRL Petrică Bine faci, bine primeşti!

14 M 2021 06874 22/09/2021 G&C TRUCKS SRL
I.I. ZAMFIR CHRISTOPHOR

G&C TRUCKS

15 M 2021 06875 22/09/2021 PANESTA GROUP SRL briolo

16 M 2021 06876 22/09/2021 CODRIN CONSTANTIN BAGHIU ZOOM CURIER

17 M 2021 06877 22/09/2021 REPLAY FILM SRL videomat

18 M 2021 06878 22/09/2021 DR. CRISTINA MUNTEAN
S.R.L.

Hyluxmed

19 M 2021 06879 22/09/2021 SC NOVA LEX GUARD SRL NOVA LEX GUARD

20 M 2021 06880 22/09/2021 WOLF LINE S.R.L. WOLF line

21 M 2021 06881 22/09/2021 COSMIN VIRGIL STANCIU Ferma de rate

22 M 2021 06882 22/09/2021 NETAGRO SRL NETAGRO - SUSȚINEM
AGRICULTURA

23 M 2021 06883 22/09/2021 S.C. MERT S.A. OSCAR
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(210) M 2021 06855
(151) 22/09/2021
(732) EPMC CONSULTING SRL,

STRADA FAGULUI, NR. 11, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400483,
CLUJ, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

EPMC Aim up!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Consultanță (contabilitate) fiscală,
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
privind marketingul, consultanță în management,
consultanță în afaceri, consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță privind
achizițiile comerciale, consultanță în domeniul
auditului, consultanță privind managementul
comercial, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță pentru conducerea
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță în planificarea afacerilor,
consultanță pentru management corporativ,
consultanță în organizarea firmelor, consultanță
în organizarea întreprinderilor, consultanță
profesională în afaceri, consultanță privind
plasarea personalului, consultanță privind
planificarea carierei, servicii de consultanță
în afaceri, consultanță în afaceri pentru
firme, consultanță privind planificarea în
afaceri, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță în materie
de management, consultanță în materie de
angajări, consultanță în materie de afaceri,
consultanță privind managementul riscului
(afaceri), consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, consultanță în domeniul cercetării
pieței, consultanță privind cercetarea în afaceri,
consultanță privind gestiunea documentelor
de afaceri, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, servicii de consultanță

privind planificarea afacerilor, servicii de
consultanță privind structura firmelor, servicii
de consultanță privind studiul de piață,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, managementul întreprinderilor, inclusiv
consultanță privind aspectele demografice,
servicii de consultanță (comercială) privind
exploatarea invențiilor, consultanță în materie
de rapoarte de piață, servicii de consultanță
în domeniul segmentărilor de piață, consultanță
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de asistență și consultanță în
domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, analiză a prețului de cost
pentru depozitarea, eliminarea, manipularea și
reciclarea deșeurilor, managementul proiectelor
de afaceri, consultanță în domeniul afacerilor
privind finanțarea dezvoltării, promovarea
vânzărilor, promovarea comercială, servicii de
promovare, promovarea afacerii (publicitate),
promovare de evenimente speciale, promovare
de târguri în scop comercial, promovare
de servicii financiare și de asigurări, în
numele terților, managementul activităților
comerciale, managementul întreprinderii (pentru
terți), managementul și administrarea afacerilor,
management în procesele de afaceri,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul și consultanța în
procesele de afaceri, cercetare în domeniul
afacerilor, analiză și cercetare de piață,
redactare de studii pentru proiecte de afaceri,
elaborare de rapoarte pentru proiecte de afaceri.
36. Consultanță privind investițiile, consultanță
financiară corporatistă, consultanță financiară
și consultanță în domeniul asigurărilor,
consultanță fiscală (nu contabilitate), servicii
de consultanță financiară, consultanță privind
finanțele întreprinderilor, consultanță privind
investițiile rezidențiale, analiză și consultanță
financiară, consultanță privind finanțarea
proiectelor energetice, consultanță financiară
în sectorul energetic, consultanță în materie
de investiții, servicii de consultanță privind
investițiile, consultanță financiară privind
fondurile fiduciare, consultanță și informații
privind asigurările, servicii computerizate de
consultanță financiară, consultanță privind
fondurile de investiții, consultanță privind
managementul riscului (financiară), consultanță
referitoare la investițiile de capital, servicii
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de consultanță privind investițiile financiare,
servicii de consultanță privind finanțele
corporațiilor, servicii de consultanță privind
fondurile mutuale, servicii de consiliere și
consultanță financiară, consultanță financiară
în domeniul managementului riscului, servicii
actuariale consultative și de consultanță,
servicii de consultanță privind investițiile în
produse, servicii de consultanță financiară și
de investiții, furnizare de informații, consultanță
și consiliere în domeniul evaluărilor financiare,
furnizare de subvenții pentru proiect pentru
proiecte de sensibilizare în materie de
mediu și sănătate, furnizare de informaţii
financiare cu privire la industria financiară
implicată în investiţii care au ca scop
mediul înconjurător, finanțare de proiecte,
finanțarea proiectelor de dezvoltare, avansare
de fonduri, transferuri de fonduri, investirea
fondurilor, colectare de fonduri, gestiunea
fondurilor financiare, gestiunea fondurilor
întreprinderilor, coordonarea strângerilor de
fonduri, monitorizarea fondurilor de investiții,
managementul financiar al fondurilor,
administrarea fondurilor de investiții, investiții
de fonduri pentru terți, servicii de administrare
de fonduri, investiții de fonduri de capital,
acordare de fonduri pentru universități, servicii
de finanțare pentru garantarea fondurilor,
acordare de fonduri pentru instituții de cercetare,
acordare de fonduri pentru organizații non-profit,
finanțare comercială, împrumuturi (finanțare),
finanțarea companiilor, finanțarea achizițiilor,
finanțarea investițiilor, acordarea finanțării,
servicii de finanțare, finanțare de garanții,
finanțarea activităților industriale, finanțare
de credite comunitare, servicii de finanțare
comercială, finanțare de credite punte, servicii
de finanțare industrială, finanțare pentru
mici întreprinzători, finanțarea capitalului de
risc, intermediere pentru acordarea finanțării,
servicii de finanțare pentru echipament,
acordare de finanțare pentru leasing, acordare
de finanțare pentru societăți, acordare de
finanțare pentru întreprinderi, facilitare și
intermediere pentru finanțare, managementul
portofoliului, management financiar pentru
afaceri, management financiar al companiilor,
servicii de management de investiții financiare,
servicii de expertize fiscale, servicii de expertize
fiscale, expertize și evaluări fiscale, servicii
de cercetare financiară, servicii de cercetare
privind investițiile, servicii de analiză și cercetare
financiară
41. Consultanță în materie de formare,
organizarea de cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, servicii de consultanță
referitoare la elaborarea de cursuri de formare,

servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de colocvii, instrucțiuni acvatice
orientate către ecologie, furnizare de servicii
educaționale referitoare la subiecte de
ecologie, servicii educaționale legate de
conservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme
de mediu, cursuri de pregătire în domeniul
managementului, furnizare de cursuri de
instruire cu privire la managementul în afaceri,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la prelegerile în domeniul managementului,
servicii educaționale și de instruire cu
privire la managementul afacerilor, formare
complementară (instruire), formare continuă
(instruire), furnizare de formare, formare în
vânzări (instruire), cursuri de formare (instruire),
formare în afaceri (instruire), formare practică
(demonstrație), coaching (instruire) personal,
formarea personalului financiar, formare în
domeniul publicității, servicii de formare
profesională, furnizare de formare profesională,
formare în domeniul managementului, cursuri
de formare avansată, formare în domeniul
relațiilor publice, servicii de formare de personal,
furnizare de cursuri de formare, formare în
domeniul tehnologiei comunicațiilor, organizare
de cursuri de formare, organizare de sesiuni
de formare, servicii de instruire și formare,
servicii de formare în management, consultanță
în materie de formare, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, coordonare de cursuri
de formare profesională, furnizare de cursuri de
formare profesională, furnizare de cursuri de
formare continuă, furnizare de seminare online
de formare, servicii ale unei academii de formare
educative, furnizarea de facilităţi pentru formarea
profesională (instruire), servicii de formare în
domeniul utilizării calculatoarelor, organizare
și coordonare de seminare de formare,
servicii de consultanță cu privire la formarea
angajaților, furnizare de informații despre
formarea (instruirea) continuă pe internet,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/09/2021

sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la întreținerea
sistemelor de testare controlate de calculator,
furnizare de formare prestată într-o rețea globală
de calculatoare, servicii de consultanță în
domeniul editorial, cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, consultanță în
domeniul formării și perfecționării, servicii de
consultanță în domeniul educației, cursuri de
instruire în elaborarea bazelor de date, servicii
educative online prin baze de date informatice,
internet sau extranet nedescărcabile, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, organizarea
de conferințe anuale în domeniul achizițiilor,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, furnizare de informații
despre antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informații despre exerciții fizice pe
un site web online, furnizare de informații despre
educație fizică pe un site web online, asistență
profesională individualizată (coaching), coaching
pentru viață (instruire), servicii educaționale
de tip coaching, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație).
42. Consultanță tehnologică, consultanță
științifică, consultanță privind asigurarea calității,
consultanță profesională privind tehnologia,
servicii de consultanță tehnică, consultanță
în domeniul tehnic, consultanță privind
studiile geologice, consultanță în inteligență
artificială, consultanță profesională privind
conservarea energiei, proiectare și consultanță
în inginerie, servicii de consultanță privind
mediul, consultanță în domeniul igienei
alimentare, consultanță profesională referitoare
la ergonomie, consultanță în domeniul ingineriei
civile, consultanță tehnologică în domeniul
geologiei, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță în domeniul cercetării
industriale, consultanță în domeniul cercetării
științifice, servicii de consultanță în domeniul
urbanismului, consultanță tehnică în materie
de proiectare, consultanță tehnică în domeniul
ingineriei mediului, consultanță în domeniul
proiectării de software, servicii de consultanță
în domeniul geologiei, consultanță tehnică în
domeniul detectării poluării, consultanță tehnică
în domeniul științei mediului, consultanță în
materie de protecție a mediului, servicii de
consultanță privind planificarea de mediu,

servicii de consultanță în materie de geofizică,
servicii de consultanță tehnică privind ingineria
marină, servicii de consultanță tehnică privind
ingineria structurală, servicii de consultanță în
materie de geotehnică, servicii de consultanță
în materie de hidrogeologie, consultanță
tehnologică în domeniul generării energiei
alternative, servicii de consultanță în domeniul
dezvoltării tehnologice, servicii de consultanță în
materie de planificare arhitecturală, servicii de
consultanță în materie de eficiență energetică,
servicii de consultanță în materie de planificare
geografică, servicii de consultanță în materie
de instrumente științifice, servicii de consultanță
în materie de protecție a mediului, servicii
de consultanță în materie de tehnologie de
control, servicii de consultanță în materie de
siguranță a mediului, servicii de consultanță
în materie de poluare a mediului, consultanță
tehnologică în domeniile producției și utilizării
de energie, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, servicii
de consultanță privind cercetarea în domeniul
protecției mediului, servicii de consultanță
și informații despre integrarea sistemelor
informatice, consultanță cu privire la programe
de baze de date electronice, furnizare de
informații, consiliere și consultanță privind
reducerea emisiilor de carbon, consultanță
tehnică în domeniul tehnologiei de tăiere
în lucrări de drumuri, consultanță pentru
serviciile tehnologie în domeniul alimentării
cu energie și electricitate, furnizarea de
informații, consiliere și consultanță privind
compensarea emisiilor de dioxid de carbon,
cercetare științifică privind ecologia, cercetare
în domeniul ecologic, furnizare de informații
tehnologice despre inovații ecologice, studii
de mediu, evaluarea riscurilor de mediu,
teste ale mediului înconjurător, compilare
de informații despre mediu, colectare de
informații privind mediul, studii în domeniul
protecției mediului, cercetarea în domeniul
protecției mediului, servicii de monitorizare a
mediului, cercetare în domeniul conservării
mediului, servicii de evaluare a stării mediului,
compilare de informații privind condițiile de
mediu, măsurarea condițiilor de mediu în
cadrul clădirilor, monitorizarea activităților care
influențează mediul în clădiri, servicii de
testare și inspecție referitoare la mediu, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei mediului
înconjurător, monitorizare de mediu a zonelor
de depozitare a deșeurilor, măsurători de
mediu în cadrul structurilor de construcții civile,
monitorizare de mediu a zonelor de tratare a
deșeurilor, sisteme aeropurtate de monitorizare
de la distanță pentru explorarea mediului,
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monitorizare de evenimente care influențează
mediul din structuri de construcții civile,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în interiorul structurilor de inginerie
civilă, servicii de testare a mediului înconjurător
pentru detectarea contaminanților din apă,
cercetare privind analiza deșeurilor, proiectare
de echipamente pentru transportul deșeurilor,
studii de proiecte tehnice, planificare de proiecte
tehnice, studii de proiecte tehnice, dezvoltare
de proiecte de construcții, studii de proiecte
de inginerie, realizare de studii de proiecte
tehnice pentru proiecte de construcții, analiza
apelor, monitorizarea calității apei, proiectare
și planificare tehnică de instalații de epurare
a apei, asistență tehnică în legătură cu
măsuri de economisire a energiei, expertize
hidrografice, expertize geologice, inspecția
clădirilor (expertize), efectuarea de expertize
tehnice, servicii de expertiză tehnică, cercetare
științifică, cercetare tehnologică, cercetare
tehnică, cercetarea proceselor industriale,
cercetare în domeniul hidrologic, cercetare
științifică și industrială, cercetare în domeniul
ingineriei, servicii de cercetare tehnică, servicii
de cercetare industrială, servicii de cercetare
în domeniul construcțiilor, realizare de studii
de cercetare și de proiecte tehnice referitoare
la utilizarea energiei naturale, furnizare de
informații despre studii de cercetare și de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale, proiectare și dezvoltare de software
pentru controlul, reglarea și monitorizarea
sistemelor de energie solară, proiectare și
planificare tehnică de conducte pentru gaz, apă
și apă reziduală, studii de proiecte tehnice în
domeniul compensării emisiilor de dioxid de
carbon, proiectare și dezvoltare de sisteme
pentru generarea de energie regenerabilă,
proiectare și dezvoltare de rețele de distribuire
a energiei, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestiunea energiei, proiectare și
planificare tehnică de uzine electrice, proiectare
de sisteme informaționale în domeniul finanțelor
44. Consultanță agricolă, consultanță în
domeniul viticulturii, consultanță referitoare la
plantarea copacilor, consultanță referitoare la
cultivarea plantelor, consultanță profesională în
materie de sănătate, servicii de consultanță
în sectorul agricol, consultanță în domeniul
agriculturii, horticulturii și silviculturii, servicii de
consultanță cu privire la culturile din horticultură,
servicii consultative și consultanță privind
utilizarea de îngrășământ artificial în agricultură
și horticultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de tratamente non-chimice
pentru agricultura și horticultura durabilă, servicii

agricole cu privire la conservarea mediului,
restaurare de habitate forestiere

───────

(210) M 2021 06857
(151) 22/09/2021
(732) LINIA WOOD & METAL S.R.L.,

SOS. BUCURESTI PLOIESTI
42-44, CLADIREA B, ARIPA B2,
PARTER, BIROUL NR. 2, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, ET. 1,
AP. 26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LINIA ARCHITECTURE
PROJECTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

20. Mobila, produse de mobilier.
───────
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(210) M 2021 06859
(151) 22/09/2021
(732) PARTIDUL ALIANTA PENTRU

PATRIE, STR. PĂCII NR.30, JUD.
ILFOV, CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(540)

APP ALIANŢA
PENTRU PATRIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.24; 02.07.12

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

clase:
16. Hârtie si carton, fotografii, articole de
papetărie și de birou, adezivi pentru papetărie
sau de uz casnic, materiale didactice și
educative, folii de plastic pentru documente,
panouri publicitare din hârtie sau carton , invitații
(papetărie), pungi (plicuri, săculeți) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, bannere din hârtie,
cărți, fanioane din hârtie, calendare, stegulețe
din hârtie , fluturași publicitari, mape pentru
hârtii / dosare din plastic pentru hârtii, formulare,
tipărite.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
serviciile prestate de către firmele de publicitate
care se ocupă în principal de comunicări publice,
declarații sau anunțuri prin toate mijloacele de
difuzare și cu privire la toate tipurile de bunuri
sau servicii, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, lucrări de birou, de
exemplu, servicii de programare și memento
pentru întâlniri, căutare de date în fișiere pe
computer pentru alții, gestionarea computerizată
a fișierelor, servicii de centrale telefonice,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcții
de birou), furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web , răspândirea
materialelor publicitare, publicitate online pe
o rețea de calculatoare , distribuirea de

eșantioane, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, publicitate prin televiziune,
scrierea de texte publicitare.
38. Serviciile care permit cel puțin unei părți
să comunice cu o alta, precum și servicii de
difuzare și transmitere de date, transmiterea
de fișiere digitale și e-mal, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
difuzarea de radio și televiziune, trasmiterea de
video la cerere (video-on-demand), furnizarea de
camere de chat pe internet și forumuri online,
servicii de telefonie și mesagerie vocală, servicii
de teleconferințe și videoconferințe, comunicații
prin rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de agenție de presă, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință,
transmiterea e-mailurilor, transmiterea fișierelor
digitale, servicii de videoconferință, transmisia
fără fir (wireless).
41. Organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea și coordonarea
conferințelor, congreselor și simpozioanelor,
publicarea cărților și textelor, altele decât
textele cu scop publicitar, organizarea și
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, instruire practică (demonstrații),
organizarea și susținerea de seminarii,
organizarea și susținerea de simpozioane.

───────

(210) M 2021 06860
(151) 22/09/2021
(732) PARTIDUL ALIANTA PENTRU

PATRIE, STR. PACII, NR.30,
JUDETUL ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
SUVERANITATEA ROMÂNIEI

NU ESTE O OPȚIUNE
ESTE O OBLIGAȚIE

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

16. Hartie si carton, fotografii, articole de
papetarie si de birou, adezivi pentru papetarie
sau de uz casnic, materiale didactice si
educative, folii de plastic pentru documente,
panouri publicitare din hartie sau carton , invitatii
(papetarie), pungi (plicuri, saculeti) din hartie
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sau plastic, pentru ambalat, bannere din hartie,
carti, fanioane din hartie, calendare, steguleje
din hartie , fluturasi publicitari, mape pentru
hartii / dosare din plastic pentru hartii, formulare,
tiparite.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
serviciile prestate de catre firmele de publicitate
care se ocupa in principal de comunicari publice,
declaratii sau anunturi prin toate mijloacele de
difuzare si cu privire la toate tipurile de bunuri
sau servicii, servicii publicitare, de marketing
si promotionale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea si publicarea de texte publicitare,
organizare de targuri si expozitii cu scop
comercial sau publicitar, lucrari de birou, de
exemplu, servicii de programare si memento
pentru intalniri, cautare de date in fisiere pe
computer pentru altii, gestionarea computerizata
a fisierelor, servicii de centrale telefonice,
inchirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, productia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programarilor (functii
de birou), furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, raspandirea
materialelor publicitare, publicitate online pe o
retea de calculatoare, distribuirea de esantioane,
sondaje de opinie, organizarea de expozitii in
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
exterioara, publicitate prin televiziune, scrierea
de texte publicitare.
38. Serviciile care permit cel putin unei parti
sa comunice cu o alta, precum si servicii de
difuzare si transmitere de date, transmiterea de
fisiere digitale si e- mal, furnizarea accesului
utilizatorilor la retelele globale de calculatoare,
difuzarea de radio si televiziune, trasmiterea de
video la cerere (video-on- demand), furnizarea
de camere de chat pe internet si forumuri online,
servicii de telefonie si mesagerie vocala, servicii
de teleconferinte si videoconferinte, comunicatii
prin retelele de fibra optica, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor si imaginilor,
servicii de agenjie de presa, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferinta,
transmiterea e-mailurilor, transmiterea fisierelor
digitale, servicii de videoconferinta, transmiterea
fara fir (wireless).
41. Organizarea expozitiilor cu scop educational
sau cultural, organizarea si coordonarea
conferintelor, congreselor, si simpozioanelor,
publicarea cartilor si textelor, altele decat
textele cu scop publicitar, organizarea si
sustinerea conferintelor, organizarea si sutinerea
congreselor, furnizarea online de imagini video,
nedescarcabile, instruire practica (demonstratii),

organizarea si sustinerea de seminarii,
organizarea si sustinerea de simpozioane.

───────

(210) M 2021 06861
(151) 22/09/2021
(732) ARIA BLACK SECURITY, BLD.

SATURN NR.50, BL.6, SC.G, AP.25,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ARIA BLACK SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 02.09.04

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protectia fizica a bunurilor materiale si a
persoanelor, servicii de garda de corp.

───────

(210) M 2021 06862
(151) 22/09/2021
(732) TOKEN PAYMENT SERVICES

S.R.L, STR. C.A ROSSETI
NR.17, BIROUL 009, REZ CO
WORK 09, MEZANIN, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Odero

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.03.01; 29.01.12

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

9. Bancomate (ATM), cabluri, electrice,
colectoare, electrice, aparate electrice pentru
comutare, comutatoare, compact-discuri (audio-
video), compact-discuri (memorie numai pentru
citire) ,compact-disc playere , comparatoare
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator.descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
conectori (electricitate), conectori, electrici,
asistenţi personali digitali (APD), cabluri cu
fibră optică, portofele electronice descărcabile,
terminale pentru cârduri de credit, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran tactil,
aparate de reglare, electrice, dispozitive pentru
control de la distanţă.
35. Procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, consultanţă în organizarea afacerilor,
managementul computerizat al fişierelor, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
demonstraţii cu produse, întocmirea extraselor
de cont.
36. Servicii bancare, brokeraj, servicii de
lichidare a afacerilor, financiare , emiterea
cârdurilor de credit, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, managementul financiar al plăţilor/
rambursărilor pentru terţi, servicii financiare,
procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de
credit, procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de
debit., Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, comunicaţii prin telefon,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicaţii), furnizarea de informaţii in
domeniul telecomunicaţiilor, transmiterea prin

satelit, flux continuu (streaming) de date,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la o
reţea globală de computere, transmisia fără fir
(wireless).
42. Închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică proiectarea construcţiilor,
consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
componentelor hardware pentru calculator,
conversia datelor şi a programelor pentru
calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de la
distanţă, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacţii
de comerţ electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicaţii software online, dezvoltare
de platforme de calculatoare.

───────

(210) M 2021 06864
(151) 22/09/2021
(732) APOSTOL-GABRIEL IURUC, SOS.

STEFAN CEL MARE NR.14, BL.19,
SC.B, ET.1,AP.34, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
managementul afacerilor hoteliere.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de club (divertisment
sau educaţie), organizarea și susţinerea de
concerte, servicii de divertisment, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate si fitness), servicii de cluburi de
noapte (divertisment), organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilitaţilor de recreere, închiriere de
terenuri de sport, închiriere terenuri de tenis.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (creche), 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 aziluri de bătrâni,
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,
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de sănătate
prin apă (spa).

───────

(210) M 2021 06865
(151) 22/09/2021
(732) APOSTOL-GABRIEL IURUC, SOS.

STEFAN CEL MARE, NR.14, BL.19,
SC.B, ET.1, AP.34, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BLACK DEER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 03.04.13; 03.04.14;
26.04.05

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
managementul afacerilor hoteliere.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de club (divertisment
sau educaţie), organizarea și susţinerea de
concerte, servicii de divertisment, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate si fitness), servicii de cluburi de
noapte (divertisment), organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilitaţilor de recreere, închiriere de
terenuri de sport, închiriere terenuri de tenis.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (creche), 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 aziluri de bătrâni,
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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,
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de sănătate
prin apă (spa).

───────

(210) M 2021 06868
(151) 22/09/2021
(732) SPRING PROD COM SRL,

SPLAIUL INDEPENDENȚEI,
NR. 17, BL. 101, TRONSON 4,
PARTER, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

YALLA homestyle cooking

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 29.01.06

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

clase:

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, ouă și produse
din ouă, produse lactate și înlocuitori, supe și
baze de supă, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile.
30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și
umpluturi dulci, produse apicole: miere, ceară
de albine, fagure brut, lăptișor de matcă,
propolis, sare, mirodenii, arome și condimente,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
cereale procesate, amidon și produse din
acestea, preparate pentru copt și drojdie,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște,
siropuri și melasă, pâine, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste.
35. Regruparea in avantajul tertilor a cărnii
și produslor din carne, fructelor, ciupercilor,
legumelor, nucilor și leguminoaselor prelucrate,
peștelui, fructelor de mare și moluștelor, nu
vii, ouălor și produselor din ouă, produselor
lactate și înlocuitorilor, supelor și bazelor
de supă, extractelor din carne, uleiurilor și
grăsimilor comestibile, zahărului, îndulcitorilor
naturali, glazurilor dulci și umpluturilor,
produselor apicole, sării, mirodeniilor, aromelor
și condimentelor, gheații, înghețatei, iaurtului
înghețat și șerbeturilor, cafelei, ceaiurilor,
cacao și înlocuitorilor acestora, semințelor
procesate, amidonului și produselelor acestora,
preparatelor coapte și drojdiei, pastelor
uscate și proaspete, tăiețeilor și găluștelor,
siropurilor și melasei, sosurilor sărate, sosurilor
condimentate (chutney) și pastelor, pâinii
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achizitioneze cat mai
comod, prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vanzare prin corespondenta, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web, prin intermediul caselor de comenzi si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice.

───────
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(210) M 2021 06869
(151) 22/09/2021
(732) TREMEND SOFTWARE

CONSULTING SRL, STR. CLUJ
NR. 83, BL 8-B SC 1, ET 7, AP
32, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011492, ROMANIA

(540)

HUMANOID

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03; 26.02.07

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 447
C, HEX #000000), turcoaz (Pantone
3115 C), alb (HEX #FFFFFF)

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

42. Servicii IT.
───────

(210) M 2021 06870
(151) 22/09/2021
(732) CROSSCARE LIMITED, FIRST

FLOOR THE HERBERT BUILDING,
THE PARK, CARRICKMINES,
DUBLIN 18, DUBLIN, IRLANDA

(740) SC CABINET M. OPROIU
SRL, STR. POPA SAVU NR.
42, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
COLIEF

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

5. Preparate farmaceutice pentru reducerea
intoleranței la lactoză pentru sugari și copii.

───────

(210) M 2021 06871
(151) 22/09/2021
(732) AUTOMOBILE DACIA S.A. , STR.

UZINEI NR. 1, JUD. ARGES,
MIOVENI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
KILOMETRULBINE

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Crearea și dezvoltarea programelor de
calculator, crearea și dezvoltarea de site-uri web.

───────

(210) M 2021 06873
(151) 22/09/2021
(732) ENVIPCO SOLUTIONS SRL,

STR. LIVEZII NR. 41, JUDEŢ
ALBA, ALBA IULIA, 510710, ALBA,
ROMANIA

(540)

Petrică Bine faci,
bine primeşti!

(531) Clasificare Viena:
02.01.30; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben deschis,
verde, albastru

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

40. Servicii de transformare a obiectelor sau
substanţelor şi tratamente care presupun
modificarea proprietăţilor esenţiale.

───────
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(210) M 2021 06874
(151) 22/09/2021
(732) G&C TRUCKS SRL, STR.

VÎLCELE, NR.147, JUDEŢ BACAU,
TÂRGU OCNA, 605600, BACĂU,
ROMANIA
I.I. ZAMFIR CHRISTOPHOR, STR.
VÎLCELE, NR.147, JUDEŢ BACAU,
TÂRGU OCNA, 605600, BACĂU,
ROMANIA

(540)

G&C TRUCKS

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2021 06875
(151) 22/09/2021
(732) PANESTA GROUP SRL, STR.

BARBU LAUTARU NR. 28,
CHISINAU, MD-2008, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, STR.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040311, ROMANIA

(540)
briolo

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 06876
(151) 22/09/2021
(732) CODRIN CONSTANTIN BAGHIU,

BLD. ALEXANDRU CEL BUN,
NR, 7, SC.A, AP.7, JUDEŢ
BACĂU, BACAU, 600001, BACĂU,
ROMANIA

(540)

ZOOM CURIER

(531) Clasificare Viena:
17.01.08; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#Ec2328), gri (HEX #626262)

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

39. Servicii de curierat, servicii de curierat pentru
livrarea de pachete, servicii de curierat pentru
livrarea de colete, servicii de curierat (mesaje
sau mărfuri), servicii de livrare a alimentelor,
livrare de cadouri, livrarea de flori.

───────
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(210) M 2021 06877
(151) 22/09/2021
(732) REPLAY FILM SRL, SOS. MIHAI

BRAVU, NR. 192, BLOC 204,
SC. A, ET. 8, AP. 31, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 21344, ROMANIA

(540)

videomat

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff),
negru (HEX #000000), roşu (HEX
#cb1414)

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2021 06878
(151) 22/09/2021
(732) DR. CRISTINA MUNTEAN S.R.L.,

STR. TRANDAFIRILOR, NR. 112,
JUDETUL TIMIS, GIROC, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)
Hyluxmed

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă
şi înfrumuseţare pentru oameni, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, furnizare de
informații medicale în domeniul dermatologiei,
tratament cosmetic cu laser pentru piele,
tratament cosmetic, tratamente cosmetice
pentru corp, servicii pentru îngrijirea pielii,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
dermatologice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii
de consultanță cu privire la îngrijirea pielii,
servicii de tratament pentru celulită, tratamente
pentru controlul greutății, servicii medicale
pentru tratamentul pielii, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii de
epilare, servicii de epilare cu laser, servicii de
consultanță cu privire la epilarea corporală,
îndepărtarea cu laser a venelor varicoase,
furnizare de terapii cu laser pentru tratarea
afecțiunilor medicale, îndepărtarea cu laser a
tatuajelor, tratamente cosmetice de umplere prin
injecție, servicii de chirurgie estetică, servicii de
chirurgie estetică și plastică, servicii de clinici de
chirurgie estetică și plastică, servicii oferite de
clinici medicale.

───────
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(210) M 2021 06879
(151) 22/09/2021
(732) SC NOVA LEX GUARD SRL, STR.

POPORULUI NR. 197, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANŢA,
900212, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NOVA LEX GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.01.15

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
072f5f), alb (Pantone FFFFFF), galben
(Pantone FDCC68)

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 06880
(151) 22/09/2021
(732) WOLF LINE S.R.L., STR.

LAMAIULUI, NR. 4, CAMERA
2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

WOLF line

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.01.08; 26.01.02

(591) Culori revendicate:maro, galben, auriu,
negru, gri

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive,
costume sportive pentru jogging, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, rochii lungi
de seară, fuste, confecții (îmbrăcăminte),
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte de
stradă, încălțăminte pentru sport, încălțăminte
pentru drumeții, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte pentru
femei.

───────
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(210) M 2021 06881
(151) 22/09/2021
(732) COSMIN VIRGIL STANCIU,

STR. ANDREI MUREȘANU NR
16B, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900348,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Ferma de rate

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2021 06882
(151) 22/09/2021
(732) NETAGRO SRL, SOS.

STEFANESTI NR. 13, JUDETUL
ILFOV, STEFANESTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)

NETAGRO - SUSȚINEM
AGRICULTURA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.11.01; 05.05.21

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1B3378), verde (HEX #398C36),
galben (HEX #FCDD00), portocaliu
(HEX #DF921D), maro (HEX #7C3A26)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de comerț
cu ridicata și amănuntul al inputurilor pentru
agricultură (îngrășăminte, pesticide, semințe),
igienă publică.

───────

(210) M 2021 06883
(151) 22/09/2021
(732) S.C. MERT S.A., SOS.

BUCURESTI URZICENI 50A, SAT
AFUMAȚI, COMUNA AFUMAȚI,
ILFOV, ROMANIA

(740) ALACARTE IP S.R.L., ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, AP.
26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

OSCAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.01

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

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

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.

───────



ERATA 

 

Referitor la depozitul M2021/06617, publicat în data de 13/09/2021, se scoate de 

la publicare deoarece taxele nu au intrat in contul OSIM. 

 



ERATA 

 

Referitor la depozitul M2021/06836, publicat în data de 21/09/2021, se scoate de 

la publicare deoarece taxele nu au intrat in contul OSIM. 

 


