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Cereri Mărci publicate în 30/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 09163 23/12/2021 CINTRO COM SRL MOLDOVEANCA

2 M 2021 09164 23/12/2021 TURCU IOANA-RUXANDRA Toia

3 M 2021 09165 23/12/2021 Admed Clinic Modern Healthcare medikáli PRIVATE
HEALTHCARE SERVICES

4 M 2021 09166 23/12/2021 ARTIROM PRO SRL dioda.ro

5 M 2021 09167 23/12/2021 PROTBAC SECURITY
SYSTEMS SRL

ROMSEGUR.

6 M 2021 09168 23/12/2021 S.C. METALL KUNSTSTOFF
TECHNIK AG

MKT - METALL KUNSTSTOFF
TECHNIK AG

7 M 2021 09169 23/12/2021 AVAYA SRL 4Me4Y

8 M 2021 09170 23/12/2021 DENTAL- ALEX D DENTERRA A DENTAL
HOSPITAL CONCEPT BY
DENTAL ALEX

9 M 2021 09171 23/12/2021 DENTAL- ALEX SRL DENTERRA - INTERNATIONAL
DENTAL HOSPITAL BY DENTAL
ALEX

10 M 2021 09172 23/12/2021 DAV-NATI SRL 4STEPS self service car wash
patru pasi pentru o masina
curata

11 M 2021 09173 23/12/2021 DEZ AUTO TRUCK SRL SMART COOLER WE MAKE
YOU FEEL COOL

12 M 2021 09174 23/12/2021 ERBE MARKETING SRL LUSSO

13 M 2021 09175 23/12/2021 HUIBAN VENERA CRISTINA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

CRAMA HUIBAN

14 M 2021 09176 23/12/2021 PIATA CETATII TRANSILVANIA
SRL

THE SHAORMA STORE

15 M 2021 09177 23/12/2021 RIVIAN IP HOLDINGS, LLC INDER

16 M 2021 09178 23/12/2021 PAZĂ ŞI SECURITATE
GENERALĂ S.R.L.

PSG Security

17 M 2021 09179 23/12/2021 ASSET CONSTRUCTION
SOLUTIONS S.R.L.

HAPPY HOME DIN PASIUNE
PENTRU CASA TA!

18 M 2021 09180 23/12/2021 RIVIAN IP HOLDINGS, LLC INDER

19 M 2021 09181 23/12/2021 BUILDING DEVELOPERS La Barosana saorma buna cu de
toate

20 M 2021 09182 23/12/2021 SC Fair Trading and
Development SRL

LogicMed
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2021 09183 23/12/2021 SC POMADRA SRL pomadra pmd soluții

responsabile

22 M 2021 09188 23/12/2021 SC EUROLUC INVESTMENT
SRL

EUROLUC CONSTRUCT

23 M 2021 09189 23/12/2021 SC EUROLUC INVESTMENT
SRL

EUROLUC TRUCKS

24 M 2021 09190 23/12/2021 SC EUROLUC INVESTMENT
SRL

EUROLUC TRANS

25 M 2021 09191 23/12/2021 AC HELCOR SRL Pancreon Trienzym BIOSUnLine
energie pentru sănătate trei
enzime pentru digestie ușoară
extract de ananas

26 M 2021 09192 23/12/2021 HAPPICIF PNK SRL cocochard

27 M 2021 09193 23/12/2021 TD TECH LIMITED TD Tech

28 M 2021 09194 23/12/2021 STARC4SYS SRL C4SYS STARC4SYS
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(210) M 2021 09163
(151) 23/12/2021
(732) CINTRO COM SRL, STR. ȘTEFAN

CEL MARE NR. 23L, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
MOLDOVEANCA

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

33. Băuturi alcooliice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 09164
(151) 23/12/2021
(732) TURCU IOANA-RUXANDRA,

STR. SIRET NR. 83, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Toia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17

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

24. Tricot, țesături, decorațiuni de perete din
material textil, articole de menaj din material
textil, fețe de masă, naproane, șervete de masă,
prosoape, articole pentru acoperirea ferestrelor,

lenjerie de pat, fețe de pernă, învelitori de pat
(cuverturi, pături).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte din
material textil, articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 09165
(151) 23/12/2021
(732) Admed Clinic Modern Healthcare,

STR. TRAIAN NR. 55, CAMERA
115, ET. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

medikáli PRIVATE
HEALTHCARE SERVICES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08

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

clase:
35. Publicitate, managementul organizarea si
administrarea afacerilor.
44. Servicii medicale, respectiv de spitalizare
și telemedicină, stomatologie,optometrie
și sănătate mintală, clinică medicală
multidisciplinară și servicii de analiză medicală,
examinări cu raze X și prelevarea de probe
de sânge, servicii terapeutice/fizioterapeutice,
ginecologie și inseminare artificială și in vitro,
tratament chirurgical, consultanță în farmacie și
pregătirea rețetelor de către farmaciști, de banca
de sânge și de țesuturi umane, de case de
convalescență și de sanatorii, de geriatrie, de
dietă și nutriție, de centru de sănătate, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane.

───────
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(210) M 2021 09166
(151) 23/12/2021
(732) ARTIROM PRO SRL, STR.

BUCEGI NR. 45, BUCUREŞTI,
012314, ROMANIA

(540)
dioda.ro

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata la distanţă online prin internet.,
publicitate.

───────

(210) M 2021 09167
(151) 23/12/2021
(732) PROTBAC SECURITY SYSTEMS

SRL, STR. ŞTEFAN CEL MARE
NR. 28, JUD. BACĂU, BACĂU,
600360, BACĂU, ROMANIA

(540)

ROMSEGUR.

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb,
negru

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

35. Compilarea de rapoarte medicale, întocmire
de rapoarte cu privire la aspecte legate
de îngrijirea sănătăţii, întocmire de rapoarte
referitoare la aspecte medicale, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor.
44. Servicii medicale și de sănătate, asistență
medicală, asistență medicală la domiciliu,
consiliere cu privire la asistența socială a
persoanelor în vârstă (sănătate), servicii de

asistență medicală pentru oameni, asistență
medicală de urgență, analize medicale
pentru diagnosticul și tratamentul persoanelor,
centre rezidențiale de asistență medicală,
servicii de clinici medicale, consiliere în
materie de sănătate, consiliere medicală,
consiliere referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, consiliere și consultanță
legate de stilul de viață în scop medical,
consultanță privind îngrijirea sănătății, furnizare
de asistență medicală, furnizare de informații
despre servicii medicale, furnizare de informații
în materie de sănătate, furnizare de informații
medicale în sectorul sănătății, furnizare de
servicii medicale, furnizare de tratament medical,
furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății la
domiciliu, închirierea echipamentelor medicale,
informații medicale, îngrijire medicală, servicii
de îngrijirea bolnavilor, planificare de tratamente
medicale, servicii ale clinicilor medicale, servicii
de analize medicale, servicii de consiliere
medicală, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii de consultanță
referitoare la îngrijirea sănătății, servicii de
evaluare a sănătăţii, servicii de examinări
medicale, furnizarea de studii de evaluare a
riscului privind starea de sănătate.
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
de agenţii de detectivi, servicii de pază pe
timp de noapte, deschiderea încuietorilor de
siguranţă, servicii de pază, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, administrarea
riscurilor pentru sănătate și siguranță, servicii de
consultanță în materie de sănătate și siguranță,
servicii de informare cu privire la sănătate și
siguranță, servicii de evaluare a riscului pentru
sănătate și siguranță, servicii de detectare a
fraudelor în domeniul asigurărilor de sănătate.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/12/2021

(210) M 2021 09168
(151) 23/12/2021
(732) S.C. METALL KUNSTSTOFF

TECHNIK AG, SAT COSLARIU,
NR. 128, JUDEȚ ALBA, COMUNA
SANTIMBRU, ALBA, ROMANIA

(540)

MKT - METALL
KUNSTSTOFF TECHNIK AG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.10; 26.04.02;
26.04.04; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06

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

clase:
42. Servicii de inginerie, testarea materialelor.

───────

(210) M 2021 09169
(151) 23/12/2021
(732) AVAYA SRL, STR HERMAN

OBERTH, JUDEȚ MUREȘ,
SIGHIȘOARA, 545400, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
4Me4Y

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

35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice.

───────

(210) M 2021 09170
(151) 23/12/2021
(732) DENTAL- ALEX, STR.

CARPATILOR NR. 7, BL. S2, AP.
7, JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR.ELOCINTEI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 113311,
ROMANIA

(540)

D DENTERRA A DENTAL
HOSPITAL CONCEPT

BY DENTAL ALEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
marketing, promovare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui
site web propriu, alte site-uri ale
tertilor ori platforme specializate, retele de
socializare sau online, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii, inclusiv
online, informaţii, sfaturi comerciale şi
servicii de asistenţă comercială şi consultanţă
pentru consumatori, toate aceste activităţi în
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legătură cu domeniul medical stomatologic.
44. Servicii medicale specifice oferite de
clinici stomatologice sau de spitale
stomatologice, servicii medicale stomatologice,
cu activități specifice dedicate, cum sunt:
stomatologie, stomatologie estetica, consultații
stomatologice, tehnică dentară, radiografii
dentare, servicii chirurgicale, implantologie,
tratamente stomatologice, ortodonție, asistență
medicală stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei și furnizare de informații despre
stomatologie.

───────

(210) M 2021 09171
(151) 23/12/2021
(732) DENTAL- ALEX SRL, STR.

CARPATILOR NR. 7, NL. S2, AP.
7, JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, ELOCINTEI NR. 8, SECTOR
1, BUCURESTI ROMANIA,
BUCUREȘTI, 113311, ROMANIA

(540)
DENTERRA - INTERNATIONAL

DENTAL HOSPITAL
BY DENTAL ALEX

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
marketing, promovare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui
site web propriu, alte site-uri ale
tertilor ori platforme specializate, retele de
socializare sau online, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii, inclusiv
online, informaţii, sfaturi comerciale şi
servicii de asistenţă comercială şi consultanţă
pentru consumatori, toate aceste activităţi în
legătură cu domeniul medical stomatologic.
44. Servicii medicale specifice oferite de
clinici stomatologice sau de spitale
stomatologice, servicii medicale stomatologice,
cu activități specifice dedicate, cum sunt:
stomatologie, stomatologie estetica, consultații
stomatologice, tehnică dentară, radiografii

dentare, servicii chirurgicale, implantologie,
tratamente stomatologice, ortodonție, asistență
medicală stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei și furnizare de informații despre
stomatologie.

───────

(210) M 2021 09172
(151) 23/12/2021
(732) DAV-NATI SRL, BULEVARDUL

DECEBAL,NR 33,BLOC 13,SCARA
C,ETAJ 3, AP 37, JUDEȚ NEAMȚ,
PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

4STEPS self service
car wash patru pasi

pentru o masina curata

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.02;
26.01.01; 29.01.03; 29.01.08

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

clase:
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii, servicii
de intretinere si reparare a autovehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni a
vehiculului, servicii de încărcare a bateriilor la
vehicule, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
echilibrarea anvelopelor, servicii in legatura
cu curăţarea vehiculelor, gresarea vehiculelor/
lubrifierea vehiculelor, spălarea vehiculelor,
lustruirea vehiculelor, întreţinerea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni a
vehiculului, întreținerea automobilelor, spălătorii
auto cu autoservire (servicii), lustruire, curățare
și spălare a vehiculelor, servicii de reîncărcare
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a vehiculelor, servicii de intretinere si reparare a
autovehiculelor cu autoservire.

───────

(210) M 2021 09173
(151) 23/12/2021
(732) DEZ AUTO TRUCK SRL, STR. NR.

152, LOC. CETAN, JUDEȚ CLUJ,
COMUNA VAD, CLUJ, ROMANIA

(540)

SMART COOLER WE
MAKE YOU FEEL COOL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01

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

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, aparate pentru încălzire
și uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, aparate de încălzit
(care nu sunt utilizate în scop medical), aparate
de încălzit mâinile cu alimentare la usb, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
aparate electrice pentru uscat mâinile pentru
lavabouri, aparate electrice utilizate în uscare,
aparate pentru băi de aer cald, aparate pentru
băi de parafină electrice, nu pentru scopuri
medicale, aparate pentru uscarea mâinilor
(uscare la cald), aparate pentru uscarea mâinilor
prevăzute cu rotoare cu palete, aparate pentru
uscarea mâinilor prevăzute cu ventilatoare,
aparate pentru încălzit paturi, aparate pentru
încălzit picioare (electrice, neelectrice), rafturi
de frigider, frigidere electrice, frigidere electrice
de uz casnic, frigidere cu congelator, aparate
combinate de producere și de distribuire de
gheață, aparate de criogenie, aparate de

distribuție a băuturilor refrigerate, aparate de
distribuire a apei purificate și răcite, aparate de
expunere a alimentelor refrigerate, aparate de
făcut gheață, aparate de refrigerare, aparate de
refrigerare pentru lichide, aparate de răcire cu
gaz, aparate de răcire electrice, aparate de răcire
pentru matrițe, aparate de răcire pentru orez,
aparate frigorifice, aparate pentru congelarea
alimentelor, aparate pentru distribuirea de
băuturi reci, combine frigorifice, aparate pentru
răcire, aparate pentru răcirea băuturilor, aparate
pentru înghețarea aerului, aparate și instalații
pentru răcire, aparate și mașini de fabricare
a cuburilor de gheață, aparate și mașini de
fabricare a gheții, automate de gheață, bancuri
de refrigerare, aparate pentru răcirea băuturilor,
camere de congelare, camere de răcire
pentru depozitare, congelatoare, congelatoare
criogenice, condensatoare de răcire, cutii
frigorifice, electrice, dispozitive pentru stocarea
gheții, dispozitive refrigerante pentru expunerea
produselor, distribuitoare automate de gheață,
dulapuri frigorifice, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea alimentelor, cutii frigorifice electrice,
criostate, altele decât cele folosite în
laborator, cutii frigorifice (gaz), containere
frigorifice pentru transport, congelatoare
electrice de uz casnic, congelatoare orizontale,
congelatoare pentru înghețată, containere
frigorifice (gaz), frigidere, aparate de răcire
și congelatoare pentru depozitare în scopuri
medicale, filtre pentru mașinile pentru
prepararea gheții, frigidere, filtre pentru aparate
pentru prepararea gheții, evaporatoare pentru
răcire, elemente refrigerente, echipamente
de distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, dulapuri frigorifice pentru
prezentarea băuturilor, dulapuri frigorifice pentru
prezentarea alimentelor, dulapuri frigorifice
pentru expunere, dulapuri frigorifice pentru
carne, frigidere de uz casnic, frigidere cu gaz,
instalații de congelare, instalații de expunere
a alimentelor refrigerate, instalații de răcire
care fac parte din instalațiile de răcire a apei,
instalații de răcire pentru gaz, dulapuri frigorifice,
aparate și mașini frigorifice, frigidere portabile,
frigidere pentru vin, frigidere pentru gheață (de
uz casnic), frigidere pentru cosmetice, frigidere
pentru kimchi, lăzi frigorifice fixe, de uz casnic,
lăzi frigorifice electrice, lăzi frigorifice, lăzi de
congelare pentru carne, instalații pentru răcirea
și încălzirea apei, instalații pentru răcirea laptelui,
instalații pentru răcirea apei potabile, instalații
pentru producerea de zăpadă artificială în spații
închise, instalații pentru congelarea aerului,
instalații industriale de răcire, instalații de răcire
pentru tutun, instalații de răcire pentru fluide,
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instalații de refrigerare, instalații de răcire pentru
clincheri de ciment, instalații de răcire pentru
congelare, răcitoare, electrice, răcitoare electrice
pentru vin, răcitoare electrice de băuturi folosite
în automobile, răcitoare de vin electrice de uz
menajer, răcitoare de lichide (instalații), răcitoare
de lapte, răcitoare de acvariu, plăci pentru
refrigerare, panouri de aer condiționat, utilizate
pentru camere frigorifice, mașini de refrigerare,
mașini de făcut zăpadă artificială, mașini de
fabricare a gheții, mașini automate de făcut
gheață pentru frigidere, lăzi frigorifice portabile
(electrice), lumini de interior pentru frigidere,
unități frigorifice comerciale, unități distribuitoare
pentru băuturi refrigerate (altele decât pentru
vânzare), sisteme de răcire pentru patinoare,
sertare pentru frigidere, serpentine de răcire,
separatoare pentru eliminarea condensului prin
refrigerare, răcitoare pentru sticle (aparate), uși
de frigidere, vitrine frigorifice orizontale pentru
alimente, vitrine frigorifice pentru mărfuri, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, uscătoare
pentru sisteme de răcire, vitrine frigorifice.

───────

(210) M 2021 09174
(151) 23/12/2021
(732) ERBE MARKETING SRL, STR.

SOARELUI NR. 5, BL. C3,
PARTER, COMPLEX REZIDENTIAL
COSMOPOLIS, AP. 004, JUDEȚ
ILFOV, STEFANESTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(540)
LUSSO

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

8. Tacâmuri de unică folosință, din plastic.
16. Saci de gunoi, folie de plastic pentru
împachetarea alimentelor, hârtie pentru copt.
21. Forme pentru copt, din hârtie, farfurii din
plastic, farfurii din hârtie, farfurii de unică
folosință, pahare din plastic sau hârtie, caserole
(veselă), cești fabricate din plastic, boluri din
plastic (vase), veselă de unică folosință, din
plastic.

───────

(210) M 2021 09175
(151) 23/12/2021
(732) HUIBAN VENERA CRISTINA

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
SAT LICHITIŞENI, JUDEȚ BACĂU,
COMUNA VULTURENI, BACĂU,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDEȚ
IAȘI, IAȘI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

CRAMA HUIBAN

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01;
05.07.10; 05.07.02

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#BF984B)

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

32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, vin de orz (bere),
bere, must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor cu excepția uleiurilor
esențiale, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, sucuri de fructe / suc de fructe, nectaruri
de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
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cvas, limonade, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, shandy, apă lithia (bogată în litiu), bere
de malţ, must de malţ, apă minerală (băuturi),
must, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive
(băuturi alcoolice), arac (arak) / arak (arac),
băutură alcoolică distilată pe bază de grâne,
băuturi alcoolice, cu excepţia berii, băuturi
alcoolice care conţin fructe, bitter, coniac,
cidru cu alcool, cocktail-uri cu alcool, curacao,
digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate,
esenţe alcoolice altele decât uleiurile esențiale,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice,
gin, hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie de
zahăr, lichioruri de mentă, perry, piquette, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât pe bază
de bere, alcool din orez, rom, sake, spirtoase
(băuturi), vodcă, whisky, vin, vin spumant, vin
alb, vin roșu, vin fiert, vinuri spumante, vinuri
neacidulate, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
îmbogățite, punci de vin, vin slab alcoolizat, vin
de căpșuni, vin de struguri, vin de fructe, vin de
mure, vin pentru gătit, vinuri de desert, vinuri
roșii spumante, vinuri albe spumante, vinuri
spumante naturale, vinuri de masă, vinuri cu
alcool, vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi
pe bază de vin, vinuri cu indicație geografică
protejată, vinuri cu denumire de origine protejată.
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
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
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
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ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru
terţi, 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 cu scop comercial
sau publicitar, organizarea de spectacole în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, 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, 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, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzărilor 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,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor, servicii de informații comerciale
referitoare la vinuri.
40. Tratamentul alimentelor și băuturilor,
conservarea alimentelor şi a băuturilor,
congelarea alimentelor, zdrobirea fructelor,

pasteurizarea alimentelor şi băuturilor, producţia
de vin pentru alţii, consultanţă în domeniul
vinificaţiei, fabricarea berii pentru alţii.

───────

(210) M 2021 09176
(151) 23/12/2021
(732) PIATA CETATII TRANSILVANIA

SRL, PIATA HERMANN OBERTH
NR. 15/8, JUDEȚ MUREȘ,
SIGHISOARA, MUREȘ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
CONSTANTIN BRANCUSI NR.
73-79A, ETAJ 2, APT. 205, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400423,
CLUJ, ROMANIA

(540)

THE SHAORMA STORE

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17; 08.07.25

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne.
43. Preparare de mâncăruri, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2021 09177
(151) 23/12/2021
(732) RIVIAN IP HOLDINGS, LLC,

13250 N. HAGGERTY ROAD,
PLYMOUTH, 48170, MICHIGAN,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

(540)
INDER

(300)
Prioritate invocată:
083697/02-07-2021/JM

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare și motoare cu combustie
internă, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje şi componente de transmisie,
cu excepţia celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât uneltele acţionate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, motoare pentru ambarcaţiuni,
motoare pentru ambarcațiuni electrice, motoare
de ambarcațiuni, generatoare de electricitate
care pot fi folosite ca motoare electrice pentru
vehicule.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de

marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, aparate maritime de navigare,
interfeţe pentru calculatoare, programe de
calculator pentru elaborarea de interfețe pentru
utilizatori, aparate cu baterii electrice conectate
fără fir cu software incorporat care se poate
actualiza de la distanță și firmware pentru
stocarea și descărcarea electricității stocate,
aparate cu baterii electrice conectate fără fir
cu software incorporat care se poate actualiza
de la distanță și firmware pentru stocarea și
descărcarea electricității stocate furnizate de o
rețea sau la o rețea de energie electrică sau la
altă sursă de generare a energiei electrice pentru
stabilizarea și satisfacerea cererii de electricitate
și pentru scopurile de utilizare, software de
calculator descărcabil pentru monitorizarea,
optimizarea şi reglarea stocării şi descărcării
energiei stocate la şi de la astfel de aparate
cu baterie electrică, conectate fără fir, baterii
pentru alimentarea cu energie electrică a
motoarelor de vehicule electrice, conector de
alimentare montat pe perete pentru energia
electrică pentru încărcarea vehiculelor electrice,
conector de alimentare mobil care se bagă în
priză pentru energie electrică pentru încărcarea
vehiculelor electrice, software descărcabil sub
forma unei aplicaţii mobile pentru monitorizarea
încărcării electrice şi stării vehiculelor şi
pentru controlul de la distanţă al vehiculului,
software descărcabil sub formă de software de
sistem de operare pentru vehicule, aparate de
comandă pentru vehicule (calculatoare de bord),
dispozitive pentru localizarea şi recuperarea
vehiculelor programate pentru a folosi sisteme
de poziţionare globală (gps) şi telecomunicaţii
celulare, aparate de radio pentru vehicule,
sisteme de alarmă antiefracție, încărcătoare de
baterii destinate utilizării cu baterii de vehicule,
transmițătoare fără fir cu tehnologie de colectare
și afișare pentru starea și urmărirea tuturor
tipurilor de vehicule în medii locale, baterii
galvanice pentru vehicule, echipamente de
siguranţă pentru vehicule, şi anume dispozitive
electronice pentru monitorizarea presiunii
anvelopelor, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, piese
de motor pentru vehicule, și anume aparate
de reglare a temperaturii, echipament audio
pentru vehicule, si anume aparate stereofonice,
difuzoare, amplificatoare, egalizatoare, filtre
audio și carcase pentru difuzoare, boxe
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fără fir, difuzoare, aparate stereofonice,
programe de calculatoare (software descărcabil)
pentru controlul dispozitivelor audio, porturi
de alimentare usb, destinate utilizării în
vehicule, dispozitive de control fără fir pentru
monitorizarea și controlul de la distanță al
funcției și stării altor dispozitive sau sisteme
electrice, electronice și mecanice, și anume
sisteme de baterii, de siguranță, de iluminat,
de urmărire și de securitate, sisteme pentru
localizarea, urmărirea și securitatea vehiculelor
conținând o antenă și un transmițător radio
pentru a fi amplasate în vehicule, echipament
audio pentru vehicule, și anume difuzoare
pentru sisteme audio auto, instrumente de
comandă pentru vehicule (calculatoare de bord),
baterii pentru vehicule, aparate electrice, și
anume, staţii de încărcare pentru încărcarea
vehiculelor electrice, sisteme computerizate
de analiză a motoarelor de vehicule, cabluri
prelungitoare destinate utilizării cu vehicule,
adaptoare de energie destinate utilizării cu
vehicule, cabluri electrice destinate utilizării
cu vehicule, acumulatoare electrice pentru
vehicule, carcase pentru adaptoare electrice
impermeabile.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă, ambarcațiuni, componente
structurale pentru bărci, remorci pentru bărci,
coci de nave, axe pentru elice pentru bărci,
cârme pentru ambarcațiuni, tacheți pentru
ambarcațiuni, prelate adaptate pentru bărci și
vehicule maritime, cutii de depozitare special
adaptate pentru ambarcațiuni, tangoane pentru
bărci, crampoane cu came pentru ambarcațiuni,
trancheți pentru vapoare, cârlige pentru aripi
pentru bărci, gruie de ambarcațiuni, urechi cu
turnichete pentru ambarcațiuni, căngi pentru
ambarcaţiuni, bărci asemănătoare caiacelor,
elice pentru ambarcaţiuni, fusuri de cârmă pentru
ambarcațiuni, apărătoare contra uzurii pentru
bărci, amortizoare pentru bărci.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze, instalarea, întreţinerea şi repararea,
și actualizarea aparatelor cu baterii electrice
conectate fără fir, și consultanță aferentă
acestora, pentru stocarea și descărcarea
electricității stocate pentru stabilizarea și
satisfacerea cererii de electricitate și pentru
scopurile de utilizare, furnizarea de servicii
de întreținere și reparație pentru vehicule,
consultanță în reparația vehiculelor, consultanță
în întreținere vehiculelor, încărcare de baterii de
vehicule, servicii de personalizare a vehiculelor,
și anume construirea de vehicule personalizate,
servicii ale stațiilor de încărcare a vehiculelor,

întreținere și reparații de vehicule, servicii
de curățare, lustruire și ceruire a vehiculelor,
stații de service (alimentare cu carburant și
întreținere) pentru vehicule, vopsirea vehiculelor,
servicii de stații de încărcare pentru vehicule
electrice, servicii de gestionare a flotei în forma
întreținerii vehiculelor flotei, servicii de instalații,
proiectarea, dezvoltarea și fabricarea vehiculelor
electrice auto specializate, servicii de ambalare
din plastic pentru asigurarea si protejarea
ambarcațiunilor, servicii de consultanță în
domeniul remodelării, renovării, reviziei și
reparațiilor de iahturi și bărci, remodelări,
renovări, revizii și reparații de iahturi și bărci.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, monitorizarea
vehiculelor pentru asigurarea funcționării optime
a acestora, monitorizarea de la distanță a
funcționării, performanței și eficienței vehiculelor
electrice, furnizarea de software nedescărcabil
folosit la analiza predictivă a încărcării și
întreținerii vehiculelor electrice și la analiza
predictivă a nevoilor clienților, proiectare
în domeniul ingineriei, consultanță pentru
dezvoltarea de produse, servicii de consultanță
în domeniul proiectării de vehicule, pentru
alte persoane, consultanţă în domeniul tehnic,
monitorizarea aparatelor cu baterie electrică,
conectate fără fir, cu firmware şi software
incorporate pentru stocarea şi furnizarea
electricităţii în vederea asigurării funcţionării
adecvate şi programării pentru respectarea
cerinţelor de electricitate şi obiectivelor de
utilizare, crearea de sisteme cu baterii electrice
formate din aparate cu baterie electrică,
conectate fără fir, şi software de asistenţă,
toate pentru stocarea şi descărcarea electricităţii
stocate, în vederea optimizării eficienţei,
programării şi configurării sistemelor menţionate
şi servicii de consultanţă referitoare la acestea,
software ca un serviciu (saas) care oferă
software pentru monitorizarea, optimizarea şi
reglarea stocării şi descărcării energiei stocate
la şi de la aparate cu baterie electrică,
conectate fără fir, furnizarea de software online
nedescărcabil pentru monitorizarea, optimizarea
şi reglarea stocării şi descărcării energiei stocate
la şi de la astfel de aparate cu baterie
electrică, conectate fără fir, administrarea de
software şi firmware incorporate în aparatele
cu baterie electrică, conectate fără fir, pentru
stocarea şi descărcarea electricităţii stocate
prin programarea şi configurarea software-ului
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pentru aparate cu baterie electrică, instalarea,
întreţinerea şi repararea şi actualizarea de
software şi firmware de calculator care se
pot actualiza de la distanţă, incorporate în
aparate cu baterie electrică, conectate fără
fir, şi consultanţă aferentă, pentru stocarea
şi descărcarea electricităţii stocate pentru
stabilizare şi pentru respectarea cerinţelor de
electricitate şi obiectivelor de utilizare, servicii
de inspectare a vehiculelor noi și uzate, pentru
persoane care cumpără sau care își vând
vehiculele, servicii de evaluare a daunelor
pentru autovehicule, revizie de vehicule,
servicii de proiectare pentru componente de
autovehicule, servicii de monitorizare a flotelor
de vehicule în scopuri de siguranță, servicii
de recuperare a vehiculelor furate, software
nedescărcabil sub forma managementului flotei
de vehicule, software nedescărcabil sub forma
managementului achiziției, finanțării, închirierii,
asigurării, siguranței, securității și diagnosticului
pentru vehicule.

───────

(210) M 2021 09178
(151) 23/12/2021
(732) PAZĂ ŞI SECURITATE

GENERALĂ S.R.L., STR.
ALEXANDRU VLAHUTA, NR. 31,
SC. 1, ET. 4, AP. 17, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

PSG Security

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05; 14.05.02; 14.05.21;
29.01.12

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

clase:
45. Servicii de paza si securitate pentru protectia
fizica a bunurilor materiale si a persoanelor,
servicii de pază și protecție, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.

───────
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(210) M 2021 09179
(151) 23/12/2021
(732) ASSET CONSTRUCTION

SOLUTIONS S.R.L., CALEA
GRIVITEI NR. 180, ET. 2,
BIROU MANAGER, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HAPPY HOME DIN PASIUNE
PENTRU CASA TA!

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17

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

clase:
37. Curățarea și repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcției de clădiri,
izolarea clădirilor, curățarea clădirilor (interior),
consultanță în construcții, servicii de
electricieni, servicii de menaj (servicii
de curățenie), instalarea și repararea
echipamentelor de refrigerare, instalarea
și repararea echipamentelor de încălzire,
instalarea și repararea aparatelor de aer
condiționat, instalarea ușilor și ferestrelor,
instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, zidărie, vopsire, interioară
și exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
tencuire, repararea liniilor electrice, servicii
pentru acoperișiuri (servicii de construcții),
întreținerea piscinelor, spălarea lenjeriei,
spălare, curățarea geamurilor.
39. Depozitare de bagaje, operațiuni de
încărcare-descărcare, depozitarea de bunuri,
transportul de mobilier, împachetarea bunurilor.

───────

(210) M 2021 09180
(151) 23/12/2021
(732) RIVIAN IP HOLDINGS, LLC, 13250

N. HAGGERTY ROAD, MICHIGAN,
PLYMOUTH, 48170, MICHIGAN,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)
INDER

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depoz itare sau
transport, seifuri, ancore, pontoane plutitoare din
metal, pentru acostarea ambarcaţiunilor, ancore
maritime, aliaje din metale comune, plăci de
ancorare, embleme metalice pentru vehicule,
clopote metalice, cabluri metalice, neelectrice,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice, lanțuri
metalice, cleme metalice pentru cabluri şi
ţevi, containere metalice, trambuline metalice
pentru sărituri, catarge din metal pentru arborat
steaguri, scări metalice, încuietori metalice
pentru vehicule, armătură metalică, anume
carabiniere din metal, scări mobile de îmbarcare
pentru pasager, piloni metalici, scripeţi metalici,
alţii decât cei pentru maşini, funii metalice,
console de montare din metal.
7. Motoare pentru vehicule maritime, ancore
automate cu patru brațe de uz marin, mașini
pentru alinierea caroseriei și cadrelor de vehicule
și piese de schimb structurale pentru acestea,
filtre de aer pentru motoare și motoare cu
combustie internă pentru vehicule, cilindri de
motor pentru vehicule, generatoare pentru
vehiculele maritime și terestre, dispozitive
de aprindere pentru motoarele vehiculelor
terestre și maritime, compresoare pneumatice
şi hidraulice pentru vehicule, pompe de ulei
pentru vehicule terestre și maritime, colector
ca parte a sistemului de evacuare, pompe
de apă pentru vehicule terestre și maritime,
piese pentru vehicule, și anume carcase pentru
motor, piese pentru vehicule, și anume răcitoare
de ulei, piese pentru vehicule, și anume
buşoane şi capace pentru rezervoarele de ulei,
piese pentru vehicule, și anume rezervoare
de ulei, piese mecanice de motoare pentru
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vehicule terestre și maritime, indicatoare de
nivel pentru vehicule, curele de distribuţie
pentru motoarele vehiculelor terestre și maritime,
compresoare de aer pentru vehicule, motoare
pentru ştergătoarele de parbriz ale vehiculelor
maritime şi terestre, fire de aprindere pentru
motoarele vehiculelor, mecanisme de aprindere
electronică pentru vehicule, garnituri metalice
pentru motoarele vehiculelor, motoare pentru
ambarcaţiuni, motoare pentru ambarcațiuni
electrice, motoare de ambarcațiuni, generatoare
de electricitate care pot fi folosite ca motoare
electrice pentru vehicule.
9. Bărci de salvare, compasuri / busole marine,
sonde marine de adâncime, geamanduri de
marcare, semnalizare, salvare, vest de salvare.
12. Vehicule terestre și maritime, piese
structurale și componente de propulsive sub
formă de motoare electrice pentru vehicule
terestre și maritime, caroserii pentru vehicule
maritime, huse adaptate pentru vehicule
maritime, interioare din piele la comandă
pentru vehicule, tapițerii pentru vehicule,
vehicule terestre și maritime electrice, piese
pentru vehicule electrice, anume, motoare,
ștergătoare de parbriz, vehicule maritime de
înaltă performanță, electrice, care funcționează
exclusiv cu baterie, scaune pentru vehicule,
motoare pentru vehicule terestre, șasiuri de
motor pentru vehicule, însemne pentru vehicule
(sigle), perne pentru scaune de vehicule,
oglinzi pentru vehicule, cârlige special proiectate
pentru a fi utilizate în vehicule pentru a
ține accesoriile vehiculelor, parbrize pentru
vehicule, dispozitive anti-furt pentru vehicule,
huse protectoare pentru scaunele vehiculelor,
piese structurale de reparații pentru vehicule
terestre și maritime, caroserii pentru vehicule
terestre și maritime, lame pentru ștergătoare
de parbriz pentru vehicule, geamuri de sticlă
pentru vehicule, alarme antifurt pentru vehicule,
centuri de siguranță utilizate în vehicule, piese
de vehicule de pe piața pieselor de schimb,
anume saci organizatori pentru autoturisme,
plase și tăvi special adaptate pentru montarea în
vehicule, hamuri de siguranță pentru scaune de
vehicule, vehicule electrice, anume automobile,
camioane, bărci, biciclete, încuietare pentru
închideri centralizate pentru vehicule cu motor,
sisteme de alarmă antifurt pentru vehicule cu
motor, remorci pentru vehicule maritime.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cuexcepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru

documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, manuale tipărite în domeniul întreținerii și
reparării vehiculelor, stilouri, hârtie, papetărie,
abțibilduri.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale. genți pentru
cărți, ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală,
cufere și genți de voiaj, umbrele, genți de pânză
pentru voiaj, neseseruri vândute goale, gentuțe
cosmetice vândute goale, genți din piele.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut,
cești și căni, sticle, vândute goale, cutii pentru
gustări, sticlă brută pentru geamuri de vehicule,
sticlă pentru lumini de semnalizare sau faruri
pentru vehicule.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic,
prosoape, prosoape de plajă, draperii.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte, anume tricouri, bluze sport,
pulovere, pantaloni scurți, pantaloni, bluze,
jachete, paltoane, pălării, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
anume pălării sport, șepci, cozorocuri, pălării
pentru sugari, bebeluși, copii mici și copii,
îmbrăcăminte dintr-o singură piesă pentru sugari
și copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici.
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de tip
moşşi babă, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
decoraţiuni pentru păr, păr fals, petice pentru
haine, petice decorative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea sistemelor de baterii electrice
compuse din aparate cu baterii electrice
conectate fără fir cu software și firmaware
incorporate care se pot actualiza de la
distanță și software de asistență pentru
stocarea și descărcarea electricității stocate
pentru terți, pentru scopuri de afaceri, și
servicii de consultanță în afaceri aferente
acestora, reprezentanțe în domeniul vehiculelor
marine și vehiculelor, magazine de comerț cu
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amănuntul, puncte de vânzare, și magazine
pop-up în domeniul vehiculelor marine și
vehiculelor, consultanță în afaceri, și anume
asistență în domeniul dezvoltării strategiilor
comerciale, consultanță comercială în domeniul
eficienței energetice referitoare la energia
solară și regenerabilă, furnizarea de servicii de
consiliere și consultanță cumpărătorilor pentru
achiziționarea de vehicule marine și vehicule,
servicii de furnizare de informații comerciale
online prin intermediul unui registru cu informații
despre vehicule și stații de încărcare.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, fabricarea la comandă de vehicule,
leasing de aparate cu baterii electrice conectate
fără fir cu software incorporat care se poate
actualiza de la distanță și firmware pentru
stocarea și descărcarea electricității stocate
pentru stabilizarea și satisfacerea cererii de
electricitate și pentru obiective de utilizare (fără
posibilitatea de achiziționare în rate sau prin
închiriere), servicii de finisaje acrilice pentru
vehicule.

───────

(210) M 2021 09181
(151) 23/12/2021
(732) BUILDING DEVELOPERS, STR.

HOREA NR.15C, JUD. TIMIȘ,
DUMBRAVITA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR.
33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

La Barosana saorma
buna cu de toate

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 25.01.15; 26.01.03;
29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, negru,
verde, rosu, crem

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

29. Carne și produse din carne, carne tocată,
carne preparată, carne prăjită, carne friptă, carne
proaspătă, carne de vită, carne de vită preparată,
produse din carne preparate, carne de curcan
gătită, carne prajita de pui, carne de pasăre
gătită, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), bucăți de carne de pui,
gustări pe bază de carne, mâncăruri preparate
pe bază de carne, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate obținute din
carne de pui (care conțin în principal carne de
pui), mâncăruri preparate constând în principal
din carne, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
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alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de rață, mâncăruri
preparate care conțin în principal carne de
curcan.
30. Sandvișuri, sandvișuri cu carne, sandviș
din brânză topită, sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri încălzite la grill, lipii pentru sandvișuri
(pâine), sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
care conțin carne de vită tocată, sanvisuri
continand carne de pui, sos pentru carne
pregătită la grătar.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii tip restaurante fast-food cu
autoservire, servicii de catering mobil, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii oferite de catering, consultații
privind rețetele de gătit, furnizare de alimente
și băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, servicii oferite de localuri tip
snack-bar, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, preparare de mâncăruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale bistrourilor,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de mâncare
la pachet, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 09182
(151) 23/12/2021
(732) SC Fair Trading and Development

SRL, STR. NR. 272, SAT ONCESTI,
JUDEȚ MARAMUREȘ, COM.
ONCESTI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)
LogicMed

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

5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare
și preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă, alcool

medicinal, apă oxigenată de uz medical, ape
minerale pentru uz medicinal, balsamuri pentru
fundul bebelușului, de uz medical, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
colagen de uz medical, creioane hemostatice,
pansamente, bandaje și plasturi medicali,
preparate cu minerale și vitamine, preparate
cu oligoelemente pentru consumul uman,
preparate de toaletă medicinale, preparate de
uz medical pentru spălături, preparate minerale
de uz medical, preparate și materiale de
diagnostic, remedii naturale și farmaceutice,
șampoane medicinale, șampoane medicinale
pentru animale de companie, șampoane
uscate medicinale, șampon medicinal, șampon
medicinal pentru păr, săruri pentru rehidratare
orală.
10. Ciorapi elastici de uz medical, ciorapi pentru
varice, comprese reci activate chimic de uz
medical, comprese reci de uz medical, comprese
calde activate chimic de uz medical, dispozitive
pentru mobilitate, dispozitive pentru protecția
auzului, echipament pentru exerciții fizice,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
instrumente ajutătoare pentru sex, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenții de import-
export, administrarea vânzărilor, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, servicii de vânzare
angro pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
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îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul de cărucioare pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legă tură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legă tură
cu instrumente veterinare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente pentru
terapie fizică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcă minte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate

veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de protecție acustică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de răcire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de litieră pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legă tură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu îmbrăcă minte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole veterinare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
veselă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu încălță minte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instalații sanitare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
și articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
furaje pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 09183
(151) 23/12/2021
(732) SC POMADRA SRL, STR.

ALBATROS , NR.11A, JUDETUL
GALATI, GALATI, SAT TULUCESTI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15,
BL.E4 , AP.54, JUDETUL GALATI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

pomadra pmd
soluții responsabile

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
16. Pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, role de hârtie igienică, pungi de
hârtie, pungi din hârtie pentru alimente, pungi de
gunoi din hârtie, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi și saci de hârtie, pungi de hârtie pentru
cadouri, pungi din hârtie pentru ambalat, pungi
de hârtie pentru ambalat, pungi de ambalat din
hârtie, pungi de plastic pentru sandviș, pungi de
hârtie pentru cumpărături, pungi de plastic pentru
cumpărături, pungi pentru cuburi de gheață,
hârtie pentru pungi și saci, pungi de plastic
pentru împachetare, pungi de hârtie folosite la
coacere, pungi de hârtie de uz casnic, pungi din
plastic de uz casnic, pungi pentru ambalare din
plastic biodegradabil, pungi de cadou, din hârtie,
pentru vin, pungi de plastic pentru copt în cuptor,
pungi din hârtie pentru masa de prânz, pungi
de plastic pentru ambalat și împachetat, pungi
pentru gătit în cuptorul cu microunde, pungi
pentru sandvișuri din hârtie sau din plastic, pungi
din plastic pentru scutece de unică folosință,
pungi din hârtie pentru excrementele animalelor
de companie, recipiente pentru mâncare la
pachet din pulpă de hârtie biodegradabilă,
recipiente pentru ambalare din carton, recipiente
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din carton pentru ambalare, recipiente din hârtie
pentru ambalat.
35. Servicii de publicitate, servicii de publicitate
exterioară, servicii promoționale de publicitate,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate privind serviciile financiare, servicii
de publicitate și marketing, administrare în
materie de activități de marketing, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de papetărie.

───────

(210) M 2021 09188
(151) 23/12/2021
(732) SC EUROLUC INVESTMENT

SRL, STR. GARA HERĂSTRĂU
NR. 2, CLĂDIREA EQUILIBRUM,
ET.1-2, SECTOR 2, IMPACT
HUB FLOREASCA, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

EUROLUC CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.

───────

(210) M 2021 09189
(151) 23/12/2021
(732) SC EUROLUC INVESTMENT

SRL, STR. GARA HERĂSTRĂU
NR. 2, CLĂDIREA EQUILIBRUM,
ET.1-2, SECTOR 2, IMPACT
HUB FLOREASCA, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

EUROLUC TRUCKS

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.

───────

(210) M 2021 09190
(151) 23/12/2021
(732) SC EUROLUC INVESTMENT

SRL, STR. GARA HERĂSTRĂU
NR. 2, CLĂDIREA EQUILIBRUM,
ET.1-2, SECTOR 2, IMPACT
HUB FLOREASCA, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

EUROLUC TRANS
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(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru. turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.

───────

(210) M 2021 09191
(151) 23/12/2021
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES NR. 50, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Pancreon Trienzym
BIOSUnLine energie
pentru sănătate trei

enzime pentru digestie
ușoară extract de ananas

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
01.01.10; 26.13.25

(591) Culori revendicate:portocaliu (Hex
#F27125), albastru (Hex #187DC1),
verde (Hex #8BC540)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni

și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 09192
(151) 23/12/2021
(732) HAPPICIF PNK SRL, ALEEA

NICOLAE IORGA, NR.18, BL. A52,
SC.1, AP.16, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

cocochard

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 01.05.23

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#01A4A5), maro (Hex #875549), gri
(Hex #F6F9EE), crem (Hex #DAD4BE),
alb (Hex #FFFFFF)

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

9. Aplicatii mobile descracabile, aplicații
software pentru telefoane mobile descarcabile,
software și aplicații pentru dispozitive mobile
descarcabile, software de aplicații pentru
dispozitive mobile descarcabile, aplicații
software pentru web descarcabile.
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16. Agende, agende datate, agende personale,
agende săptămânale, jurnale și agende, agende
de întâlniri, agende cu index, coperte pentru
agende, agende de buzunar, agende de birou,
agende folosite în papetărie, coperți pentru
agende săptămânale, agende de planificare
pentru birou, huse de piele pentru agende,
agende de telefon, pixuri și stilouri, pixuri
și stilouri (articole de birou), articole de
papetărie pentru birou, articole de papetărie din
hârtie pentru birou, suporturi din plastic pentru
ecusoane (articole de birou), suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou).
21. Articole de porțelan pentru uz decorativ,
articole de sticlărie, artă (obiecte de - din
porțelan, pamânt ars sau sticlă), figurine
decorative (machete) confecționate din sticlă,
cești și căni
41. Organizare de cursuri de dezvoltare
personală, furnizare de cursuri de instruire în
dezvoltarea personală, organizare de cursuri de
formare, furnizare de cursuri educaționale.

───────

(210) M 2021 09193
(151) 23/12/2021
(732) TD TECH LIMITED, D15, 15/F,

BUILDING 9, NO.9 WANGJING
NORTH ROAD, CHAOYANG
DISTRICT, BEIJING, CHINA

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

(540)

TD Tech

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Software de calculator, înregistrat, cititoare
(echipament de procesare a datelor),
transmițătoare de semnale electronice,
emițătoare (telecomunicații), modemuri, centrale
telefonice automate, cabluri cu fibră
optică, circuite integrate, procesoare de
informații (dispozitiv central de procesare),
receptoare telefonice, transmițătoare telefonice,
întrerupătoare telefonice, roboți telefonici,
aparate de comunicații în rețea, echipamente
de comunicații optice, aparate radiotelefonice,
suporturi de stocare a datelor.
38. Transmitere de mesaje, servicii de telefonie,
închiriere de aparate de transmitere de mesaje,
difuzare de programe tv, comunicații prin
telefoane celulare, servicii de videoconferință,
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transmitere de mesaje și imagini cu
ajutorul calculatorului, comunicații prin rețele
de fibră optică, închiriere de echipamente
de telecomunicații, furnizarea de conexiuni
de telecomunicații la o rețea globală de
calculatoare, servicii de teleconferință.
42. Efectuarea de studii de proiect tehnice,
controlul calității, testarea materialelor, design
industrial, dezvoltarea de proiecte de construcții,
proiectarea de software pentru calculatoare,
software ca serviciu (saas), cercetare
și dezvoltare pentru terți, integrarea de
echipamente de comunicații fără fir (cercetare
și dezvoltare pentru terți), conversia de
date sau documente de pe suport fizic pe
suport electronic, proiectarea și dezvoltarea de
software pentru mesagerie instantanee.

───────

(210) M 2021 09194
(151) 23/12/2021
(732) STARC4SYS SRL, STR. ION

CRETESCU, NR. 9, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

C4SYS STARC4SYS

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 01.01.09

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#1E3277)

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

38. Telecomunicatii.
───────


