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Cereri Mărci publicate în 01/03/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2 M 2021 01218 22/02/2021 SC VIVARTIA COM FOOD SRL VIVARTIA

3 M 2021 01219 22/02/2021 SC VIVARTIA COM FOOD SRL Casa Veche 1880

4 M 2021 01220 22/02/2021 SC VIVARTIA COM FOOD SRL Vivartis ARTA CULINARA

5 M 2021 01223 22/02/2021 JAPAN TOBACCO INC. BELONG ANYTIME TIME
TO BE LONG BELONG TO
NOW AMAZING FANTASTIC
UNEXPECTED

10 M 2021 01364 22/02/2021 BORA SECURITY SRL BORA SECURITY

11 M 2021 01365 22/02/2021 SC TOTAL ABROLL SRL Casuta De Hobbit

12 M 2021 01367 22/02/2021 CRISTIAN MATEI MOVILA UNFINISHED

13 M 2021 01368 22/02/2021 NOBEL ILAC MED SRL Tylol Hot C

14 M 2021 01369 22/02/2021 PAUL MARIAN PETRIA
SIMONA CAMELIA VAICAR

24/7 Smart Express

15 M 2021 01370 22/02/2021 ASOCIAȚIA INSTITUTUL
NAȚIONAL DE CONTROL
INTERN DIN ROMÂNIA (INCIR)

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE
CONTROL INTERN (ANCI)

16 M 2021 01371 22/02/2021 BENDEAC MIHAI-VALENTIN JURNALUL UNUI BURLAC

17 M 2021 01374 22/02/2021 SPARTAN SECURITY DIVISION
S.R.L.

SPARTAN SECURITY DIVISION

18 M 2021 01375 22/02/2021 COPOU HOLDING SRL CABANA BERARILOR

19 M 2021 01377 22/02/2021 ANTENA TV GROUP SA URZEALA SOACRELOR

20 M 2021 01378 22/02/2021 SC LOTCA LBV SRL bumbac

21 M 2021 01379 22/02/2021 GEORGIA - CARLA WALTNER RADA

22 M 2021 01380 22/02/2021 ESET GSM S.R.L MOBILE mag

23 M 2021 01381 22/02/2021 DANIELA-VIORICA BRIGGS CHINESE GARDEN

24 M 2021 01383 22/02/2021 RALUCALEX SRL CAMPER4TRAVEL AVENTURA
TA INCEPE CU NOI

1 M 2021 00702 31/01/2021 SC LUCKY CRAFT SRL Creatori de Conținut Less stress,
more happiness

6

M 2021 01331

M 2021 01278 22/02/2021 MIRCEA GEORGE NUTU KIDS SOCIETY

7 19/02/2021 SC ASTON COM SA Alizee Pro - Flux de aer laminat

8 M 2021 01361 22/02/2021 ANTENA TV GROUP SA VAPORUL IUBIRII

9 M 2021 01363 22/02/2021 SC RUGNIS GROUP SRL R RUGNIS group
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 01384 22/02/2021 CABINET MEDICAL DR.

MERTESCU ELISABETA S.R.L.
G-SKIN EXQUISITE MED S.R.L.

G-skin

26 M 2021 01385 22/02/2021 VASILE BARCAN Vasilica Cozonac Cozonaci cu
suflet

27 M 2021 01386 22/02/2021 V4 SUPPORT DEFEND SRL V4 SUPPORT DEFEND

28 M 2021 01387 22/02/2021 CLASS PLAST PACKAGING
INDUSTRY SRL

CLASS PLAST

29 M 2021 01388 22/02/2021 LÁSZLÓ VAJNÁGI-NAGY TOTAL CONTROL
PROIECTARE INSTALARE
MENTENANŢĂ

30 M 2021 01389 22/02/2021 NITA MARIAN-GABRIEL
OBOGEANU ANDRA-DIANA
SCHIOPU BOGDAN-STEFAN

YOLO

31 M 2021 01390 22/02/2021 ASOCIATIA RE-DESIGN CEREHARD

32 M 2021 01391 22/02/2021 MARIA MIHĂILĂ GETIKA HOLISTIC LIFE
GoGETIKA

33 M 2021 01392 22/02/2021 MIHAI MARIUS MANTA MOLNAR

34 M 2021 01393 22/02/2021 MONDO - CARP
PRODIMPORT-EXPORT SRL

Pui de Somn

35 M 2021 01394 22/02/2021 SUDREZIDENTIAL REAL
ESTATE S.R.L

JURNAL IMOBILIAR cu Ramona
Ganea

36 M 2021 01395 22/02/2021 SC CENTRO GROUP
PROFESIONAL TM SRL

C CONCENTRO COSMETICS
& CLEANING SOLUTIONS
WWW.CONCENTRO.RO

37 M 2021 01396 22/02/2021 SC CENTRO GROUP
PROFESIONAL TM SRL

C CONCENTRO COMPLETE
WASHING SYSTEMS
WWW.CONCENTRO.RO

38 M 2021 01397 22/02/2021 MOST WANTED ADVERTISING
SRL

circles COLAB

39 M 2021 01398 22/02/2021 SC MOTOR HOUSE START-UP
SRL

BLUEWAY

40 M 2021 01399 22/02/2021 ACCES AUTO TRADING SRL DANUBIANA

41 M 2021 01400 22/02/2021 FILOFTIA FURTUNA CENTRUL MEDICAL Dr. Furtună
Dan

42 M 2021 01401 22/02/2021 ASOCIATIA OPEN FOR
BUSINESS

Profesor de nota 10

43 M 2021 01402 22/02/2021 DOBROGEA GRUP SA Dieta

44 M 2021 01403 22/02/2021 DOBROGEA GRUP SA Dieta
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
45 M 2021 01404 22/02/2021 EDIT-MARIA LENGHEL I INFINITVM BY Edit Maria

Lenghel

46 M 2021 01405 22/02/2021 MARIO STAR SRL GR Galaxy Residence

47 M 2021 01406 22/02/2021 THK THEO KITE
THEODOR IONASCU

AnDum

48 M 2021 01408 22/02/2021 CORYLACEA JV SRL Miracolul unei vieți sănătoase

49 M 2021 01409 22/02/2021 CORYLACEA JV SRL ecofrux fruits of the earth.
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CAMPULUI NR.13 B, JUD.
ILFOV, BERCENI, 077020, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Creatori de Conținut Less
stress, more happiness

(531) Clasificare Viena:
20.01.03; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
293C), gri (Pantone 429C), alb

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, servicii de marketing digital,
optimizarea motoarelor de căutare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială.

───────

(210) M 2021 01218
(151) 22/02/2021
(732) SC VIVARTIA COM FOOD SRL,

SAT MICESTI, COMUNA MICESTI
NR.318, JUDEȚUL ARGEȘ,
MICESTI, 117465, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

VIVARTIA

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 27.05.01; 27.05.03; 26.01.03

(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 00702
(151) 31/01/2021
(732) SC LUCKY CRAFT SRL, STR.
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(210) M 2021 01219
(151) 22/02/2021
(732) SC VIVARTIA COM FOOD SRL,

SAT MICESTI, COMUNA MICESTI
NR. 318, JUDEȚUL ARGEȘ,
117465, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Casa Veche 1880

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 25.01.05; 27.05.01; 27.07.01

(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 01220
(151) 22/02/2021
(732) SC VIVARTIA COM FOOD SRL,

SAT MICESTI, COMUNA MICESTI
NR. 318, JUDEȚUL MICESTI,
117465, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Vivartis ARTA CULINARA

(531) Clasificare Viena:
11.01.01; 20.01.01; 27.05.01; 27.05.02

(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 01223
(151) 22/02/2021
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

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

(540)

BELONG ANYTIME TIME
TO BE LONG BELONG

TO NOW AMAZING
FANTASTIC UNEXPECTED

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 26.13.25

(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru
deschis, magenta, galben, gri

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────
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(210) M 2021 01278
(151) 22/02/2021
(732) MIRCEA GEORGE NUTU,

ŞOS. GHEORGHE IONESCU
SISESTI NR. 225, SC.2, PARTER,
AP.201, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

KIDS SOCIETY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.09.05

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

25. Stihare (alba), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de baie,
slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie, costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi
pentru plajă, curele (îmbrăcăminte), berete,
bavete, nu din hârtie, bavete, cu mâneci scurte,
nu din hârtie, şaluri cu pene (articole de
îmbrăcăminte de pus la gât), corsaje (lenjerie),
carâmbi pentru cizme, cizme (articole de
încălţăminte), cizme pentru sporturi (articole de
încălţăminte), chiloţi tip boxeri, sutiene, pantaloni
de călărie pentru purtare, camizole, caschete,
şepci (articole pentru acoperirea capului),
feloane, articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane/
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile),
veste de pescuit, fitinguri metalice pentru
încălţăminte, pantofi de fotbal/ghete de fotbal,
saci pentru picioare, neîncălziţi electric, articole
de încălţăminte, carâmbi pentru încălţăminte,
cape de blană, blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri
(îmbrăcăminte), galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
pelerine pentru coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri
pentru pălării (schelete), pălării, bentiţe
(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul
pentru purtare, şosete-tălpici, protecţii de călcâi
pentru încălţăminte, tocuri, glugi (îmbrăcăminte),

ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover/rochii tip salopetă, uniforme de karate,
chimonouri, chiloţi de damă/chiloţi pantalonaşi,
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), egări
(jambiere) / jambiere, egări (pantaloni), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare
(articole de îmbrăcăminte), mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri incorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli de-
a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale, sariuri,
saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe, şaluri,
plastroane pentru cămăşi, plătci de cămăşi,
cămăşi, pantof, papuci, furouri (lenjerie de corp),
bretele pentru susţinerea şosetelor, şosete,
branţuri, tălpi pentru încălţăminte, șoşoni,
articole sport din jerseu, pantofi de sport (articole
de încălţăminte), maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, ciorapi care
absorb transpiraţia, flanele/pulovere/hanorace
(pulovere), body-uri (lenjerie de corp), tricouri
cu mânecă scurtă, colanţi, bombeuri pentru
încălţăminte, togi, jobene, curele pentru
jambiere, pantaloni, turbane, chiloţi, lenjerie
de corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme
din pâslă), văluri (îmbrăcăminte), cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), veste/
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălţăminte, costume din neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.

───────
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NORDULUI NR. 82-92, ET. 4, AP.
40, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Alizee Pro - Flux
de aer laminat

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

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire
a apei şi instalaţii sanitare.

───────

(210) M 2021 01361
(151) 22/02/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
VAPORUL IUBIRII

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie,
cărţi broşate, cataloage tipărite, fluturaşi
publicitari, reviste (publicaţii periodice), buletine
informative, ziare tipărite, broșuri tipărite,
fotografii (tipărite), ilustrații tipărite, materiale
tipărite.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, servicii de închiriere a
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
servicii de închiriere a timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, 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 comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, servicii de
închiriere de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 01331
(151) 19/02/2021
(732) SC ASTON COM SA, SOS.
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(210) M 2021 01363
(151) 22/02/2021
(732) SC RUGNIS GROUP SRL, STR.

CALUGARENI NR. 13, BL. V5, AP.
38, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

R RUGNIS group

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 032
Chinese Red Fiery Red, Pantone
Lipstick Red Red Bud Persian Red),
negru (Pantone Black 6C My Soul
Heavy Metal)

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

39. Servicii de transport și logistică al
persoanelor sau mărfurilor dintr-un loc în altul
(pe sine, pe șosea, pe apă, prin aer sau prin
conducte), serviciile de ambalare și depozitare a
mărfurilor în depozite sau alte clădiri.

───────

(210) M 2021 01364
(151) 22/02/2021
(732) BORA SECURITY SRL, STRADA

IMPARATUL TRAIAN NR.54,
CORP B, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BORA SECURITY

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2021 01365
(151) 22/02/2021
(732) SC TOTAL ABROLL SRL,

POIANA, STRADA PRINCIPALA
RAUL ALB, JUDEȚUL VALCEA,
PERISANI, VALCEA, ROMANIA

(540)
Casuta De Hobbit

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

43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, servicii de cazare turistică și de
vacanță.

───────

(210) M 2021 01367
(151) 22/02/2021
(732) CRISTIAN MATEI MOVILA, STR.

DUMBRAVA ROSIE NR. 20, ET.
3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
UNFINISHED

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

9. Aparate de fotografiat (fotografie), staţii
de încărcare pentru vehicule electrice,
camere cinematografice (expuse), dispozitive
de memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, programe de operare pe calculator,
dispozitive periferice pentru calculator,
componente software pentru calculator,
programe de calculator, software pentru jocuri
pe calculator, platforme software de calculator,
software de calculator pentru economizor de
ecran, calculatoare, brățări inteligente, lentile
de contact, detectoare de metal pentru scopuri
industriale sau militare, semne digitale, asistenţi
personali digitali, cipuri ADN, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
videoproiectoare, chei criptografice descărcabile
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pentru primit și cheltuit criptomonede,
protofele electronice descărcabile, paşapoarte
biometrice/ paşapoarte electronice, cărți de
identitate biometrice, sisteme de poziţionare
globală (GPS), interfeţe pentru calculatoare,
ochelari inteligenţi, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, cutii din hârtie sau carton, publicaţii
periodice, fotografii (tipărite), ilustraţii, publicaţii
tipărite, caractere tipografice.
25. Îmbrăcăminte, îmbrăcăminte de stradă,
jachete cu glugă, tricouri cu mânecă scurtă.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), consultanță în organizarea
afacerilor, cercetări privind afaceri, consultanță
profesională în afaceri, consultanță privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanță privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
lobby comercial, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare în scopuri de comercializare cu
amănuntul, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile de
artă, scrierea de scenarii în scopuri publicitare,
screierea de texte publicitare, evaluarea operelor
de artă, investiţii în fonduri, fonduri mutuale.
38. Comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin
terminalele de calculator, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicaţii), transmisie de
podcasturi, furnizare de camere de chat pe
internet, transmitere de mesaje, servicii de
teleconferință, transmiterea e-mailurilor, servicii
de videoconferință.
41. Academii (educaţie), spectacole
cinematografice / spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea și susţinerea colocviilor,
organizarea și susţinerea conferinţelor,
organizarea și susţinerea congreselor, cursuri de
corespondență, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, transfer de know-how (instruire), servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii

de editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile prin servicii
video la cerere, organizarea și susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, servicii de reporteri de ştiri,
furnizarea online de publicaţii electronice
nedetectabile, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de venimente de divertisment de tip
cosplay, planificarea de petreceri (divertisment),
raportare fotografică, fotografie, prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte (altele decât textele de
publicitate), publicarea cărţilor, servicii de
studiouri de înregistrare, screierea de scenarii
de film, scenarii (altele decât cele publicitare),
organizarea și susţinerea de seminarii, producţia
de spectacole, organizarea și susţinerea de
simpozioane, organizarea și susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele decât
textele publicitare.
42. Proiectare de software pentru calculatoare,
consultanță software pentru calculatoare,
crearea și mentenanța site-urilor web pentru
terţi, servicii de criptare a datelor, design
de arte grafice, găzduirea site-urilor (site-uri
web), platforme ca serviciu (PaaS), dezvoltare
de platforme de calculatoare, design grafic
pentru materialele promoționale, cercetarea
și dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
consultanță în proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 01368
(151) 22/02/2021
(732) NOBEL ILAC MED SRL, STR.

MAXIMILIAN POPPER NR. 23, ET.
4, AP. 10, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Tylol Hot C

(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
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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.

───────

(210) M 2021 01369
(151) 22/02/2021
(732) PAUL MARIAN PETRIA, STR. 1

DECEMBRIE NR. 28, JUDEȚUL
SIBIU, SELIMBAR, SIBIU,
ROMANIA
SIMONA CAMELIA VAICAR,
STR. ONCESTI NR. 19, AP. 31,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR. CALEA DUMBRAVII NR. 139,
AP. 2, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550399, SIBIU, ROMANIA

(540)

24/7 Smart Express

(531) Clasificare Viena:
01.07.06; 26.11.01; 27.05.01; 27.07.01;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#35B8BC)

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

35. Regruparea în avantajul terților a produselor
alimentare și nealimentare (cu excepția
transportului) permițând consumatorilor să le
vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul a produselor alimentare
și nealimentare prin intermediul automatelor de

vânzare sau/ și al aparatelor de de vending,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, publicitate, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
sevicii de licentiere si francizare a afacerii,
oferirea de informaţii de contact comerciale
şi de afaceri, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, 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 lobby commercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
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 comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
servicii de relaţii publice, publicarea de
texte publicitare, servicii de închiriere de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii oferite de
centrale telefonice (preluare apeluri telefonice),
servicii de închiriere de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
servicii de închiriere a automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de comenzi
on-line, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, consultanță în afaceri, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea uni card de membru/ cupon
de reduceri.

───────
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(210) M 2021 01370
(151) 22/02/2021
(732) ASOCIAȚIA INSTITUTUL

NAȚIONAL DE CONTROL INTERN
DIN ROMÂNIA (INCIR), PIAȚA
PRESEI LIBERE NR. 1, CORP
C2, ET. 1, CAM. 7(25), SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013701, ROMANIA

(540)
ACADEMIA NAȚIONALĂ DE
CONTROL INTERN (ANCI)

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

9. Fişiere de sunet şi imagine, descărcabile,
publicaţii electronice descărcabile, compact-
discuri (audio-video), programe pentru computer
(software descărcabil).
16. Materiale (cu excepţia aparatelor) pentru
învăţământ şi/sau pentru reclame, promovări şi
publicitate, tipărituri, fotografii tipărite, publicaţii
tipărite, reviste tipărite, buletine informative
tipărite.
38. Difuzarea de materiale audio şi video pe
internet, furnizarea de forumuri online pentru
schimb de experienţă şi discuţii, servicii online de
teleconferinţă şi videoconferinţă.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale, organizarea şi conducerea de expoziţii,
simpozioane, seminarii, workshopuri, webinarii,
cursuri, programe de formare, conferinţe,
evenimente şi congrese în domeniul controlului
intern, servicii de editare, altele decât cele cu
scop publicitar, servicii de publicare, inclusiv în
format electronic şi pe internet.

───────

(210) M 2021 01371
(151) 22/02/2021
(732) BENDEAC MIHAI-VALENTIN,

BD. UNIRII NR. 43, BLOC E2,
SC.2, ET. 8/9, AP. 80, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030824, ROMANIA

(540)
JURNALUL UNUI BURLAC

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2021 01374
(151) 22/02/2021
(732) SPARTAN SECURITY DIVISION

S.R.L., STR. PRINCIPALĂ NR. 84,
CAMERA NR. 2. JUDETUL OLT,
COMUNA MILCOV, SAT MILCOVU
DIN VALE, OLT, ROMANIA

(540)

SPARTAN
SECURITY DIVISION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.08

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

45. Servicii de securitate pentru protecția
bunurilor și persoanelor.

───────

(210) M 2021 01375
(151) 22/02/2021
(732) COPOU HOLDING SRL, STR. 14

DECEMBRIE 1989, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)
CABANA BERARILOR

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

43. Servicii oferite de restaurante, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 01377
(151) 22/02/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, B-DUL

FICUSULUI, NR. 44 A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
URZEALA SOACRELOR

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume (tipărite), atlase, bannere din hârtie,
cărţi broşate, cataloage, fluturaşi publicitari,
reviste (publicaţii periodice), publicatii periodice
(tipărite), buletine informative, ziare (tipărite),
broşuri (tipărite), fotografii (tipărite), ilustraţii
(tipărite), materiale tipărite, cutii din hârtie sau
carton, calendare, mape pentru hârtii/ dosare din
plastic pentru hârtii, agende (tipărite), papetarie,
şerveţele de masa din hartie, feţe de masă din
hârtie.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, servicii de
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, studii de marketing, cercetare
de marketing, 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 comerciale,
publicarea de texte publicitare, inchirierea de
material publicitar, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, inchirierea de standuri de vânzare,
căutarea de sponsorizări, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, publicitate prin
televiziune.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de

chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 01378
(151) 22/02/2021
(732) SC LOTCA LBV SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 148, JUDETUL
TULCEA, CRISAN, TULCEA,
ROMANIA

(540)

bumbac

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului., îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
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copii, pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii
mici, îmbrăcăminte dintr-o singură piesă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte pentru nou
născuți, articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului, părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole de încălțăminte.

───────

(210) M 2021 01379
(151) 22/02/2021
(732) GEORGIA - CARLA WALTNER,

BD. REPUBLICII NR.38, AP.32,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, 430231, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

RADA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru (RAL 9017),
alb (RAL 9016), roșu (RAL 3000), verde
(RAL 6018)

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență sanitară în legătură
cu exercițiile terapeutice, servicii de asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu naturopatia,

servicii de asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, servicii de asistență sanitară
în legătură cu masaje terapeutice, servicii
de fizioterapie, servicii de masaj și masaj
shiatsu terapeutic, servicii de masaj în domeniul
sporturilor, servicii de masaj thailandez, servicii
de masaj cu pietre calde, servicii de masaj
al țesuturilor adânci, servicii de masaj, servicii
de masaj tradițional japonez, servicii de
aromaterapie, servicii de reflexologie, servicii de
masaj la picioare, servicii de psihologie, servicii
de psihologie ocupațională, psihoterapie.

───────

(210) M 2021 01380
(151) 22/02/2021
(732) ESET GSM S.R.L, STR.

CARAIMAN, BL. B3, ET. 1, AP. 6,
JUD. BUZAU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MOBILE mag

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,
galben, verde, bleu, albastru închis,
mov

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

9. Telefoane mobile/celulare/telefoane
inteligente şi accesorii pentru acestea, carcase
pentru telefoane, huse pentru telefoane, folii
de protecţie pentru telefoane mobile, şnururi
pentru telefoane mobile, kituri hands-free (mâini
libere) pentru telefoane, încărcătoare pentru
telefoane, cârduri de memorie pentru telefoane,
ochelari 3D, abace, accelerometre, acumulatori,
electrici, hidrometre pentru acid, acidimetre
pentru baterii, alarme acustice/alarme sonore,
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cabluri acustice, cuplaje acustice, actinometre,
adaptoare electrice, maşini de adunat, antene,
aerometre,  aparate  de  analiză  a  aerului, 
sonerii  de  alarmă, electrice,  alarme, 
alcoolmetre,  alidade, altimetre,  ampermetre, 
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape de 
amplificare,  anemometre, film  de  desene 
animate,  baterii  anodice/baterii de  înaltă 
tensiune,  anozi,  roboţi  telefonici, ochelari 
anti-orbire,  dispozitive  anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatura didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimuth,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
de aprindere, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate de
copii  heliografice,  instrumente  de  control 
pentru boilere,  cutii  de  branşament 
(electricitate), aparate  pentru  respiraţie 
subacvatică,  aparate pentru  respiraţie,  cu 
excepţia  celor  pentru respiraţia  artificială, 
veste  anti-glonţ,  lacăte electronice, 
îmbrăcăminte anti-glonţ, sirene,dulapuri pentru
 difuzoare,  cabluri,  electrice, maşini  de 
calculate,  inele  de  calibrare,  calibre,
calorimetre, camera video, aparate de fotografiat
(fotografie), tuburi capilare, rigle gradate pentru
tâmplari,  suporturi  pentru  plăcuţe  negre 
(fotografie),  carcase special  realizate  pentru 
aparate şi instrumentede fotografiat, case de
 marcat,  casetofoane, catozi,  aparate 
catodice  anti-coroziune, întrerupătoare  cu 
celulă  (electricitate)/ reductoare  (electricitate), 
aparate  de  centrare pentru  diapozitivele 
fotografice, aparate pentru schimbarea acelor
de pick-up, încărcătoare pentru acumulatoare
electrice, încărcătoare pentru ţigările electronice,
staţii de încărcare pentru vehiculele
electrice, instrumente pentru verificarea

francării/instrumente pentru verificarea timbrării
corespondenţei, aparate şi instrumente folosite
în chimie, chipuri (circuite integrate),
bobine inductante (impedanţă), aparate de
cromatografie pentru utilizare în laboratoare,
cronografe (aparate de înregistrare a timpului), 
camere cinematografice, filme cinematografice,
 expuse, închizători decircuit, întrerupătoare de
 circuit,  rigle  de calcul circulare,  aparate de 
curăţare pentru discurilede pick-up/aparate de
 curăţare nentru discurile de vinii, lentile de 
apropiere, îmbrăcămintede protecţie împotriva
 accidentelor,  iradierii  şi incendiilor, 
îmbrăcăminte  de  protecţie  împotriva
incendiilor/articole de îmbrăcăminte pentru
protecţia împotriva incendiilor, îmbrăcăminte
special concepută pentru laboratoare, cabluri
coaxiale, bobine, electrice, mecanisme pentru
aparatele acţionate cu fise, mecanisme pentru
televizoarele acţionate cu fise, colectoare,
electrice,  aparate  electrice  pentru  comutare, 
comutatoare, compact-discuri  (audio-video), 
compact-disc (memorie numai pentru citire), 
compact-disc playere,  comparatoare, 
compasuri  de  masă, 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, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru asistenţii personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele
tabiet, manechine utilizate la testele de
impact, creuzete (laborator)/cupele (laborator),
redresoare de curent, ciclotroane, lămpi
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pentru camere obscure (fotografie), camere
obscure (fotografie), aparate de procesare
a datelor, camere de decompresie, magneţi
decorative, aparate de demagnetizare pentru
benzile magnetice, densimetre, densitometre,
detectoare de metal pentru scopuri industriale
sau militare, detectoare, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
diafragme (acoustică), diafragme pentru aparate
ştiinţifice, diafragme (fotografie), maşini de
dictare dictating machines, aparate de difracţie
(microscopie), rame foto digitale, semne digitale,
staţii meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (APD), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi, electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
DVD playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea ouălor,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate
pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
unităţi de efecte electrice şi electronice
PE/PU pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,

partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratoria, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare/etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galena (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căşti pentru comunicare la distanţă, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăţi, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit şi
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
paşapoarte biometrice/paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (GPS), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor X de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, casete pentru curăţarea capului
(de înregistrare), căşti de protecţie pentru
sporturi, căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă
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meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanţe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate, plăci
de circuite imprimate, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, prisme (optică),
sonde pentru scopuri ştiinţifice, procesoare
(unităţi centrale de procesare)/unităţi centrale
de procesare (procesoare), ecrane de proiecţie,
aparate de proiecţie, dispozitive de protecţie
împotriva accidentelor pentru uz personal,
dispozitive de protecţie împotriva razelor X,
nu cela pentru scopuri medicale, costume de
protecţie pentru aviator, căşti de protecţie,

artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, cârduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente)/carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscal, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru  lenţii,  lentile  cântare  pentru  scrisori, 
mire  de  nivelare (instrumente 
topografice)/stadii  (instrumente topografice), 
instrumente  de  nivelare,  nivele (instrumente 
pentru  determinarea  orizontalei), aparate  şi 
echipamente pentru salvarea vieţii, colaci de 
salvare, veste de salvare, centuri de salvare, 
plute de salvare, capsule de salvare pentru 
dezastre  naturale,  regulatoare  de  lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumina, diode cu emisie de lumină (led),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradate, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
cârduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
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protecţie, căşti de protecţie pentru sporturi,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele
de calculator, raportoare (instrumente de
măsurare), dispozitive de perforare a cartelelor
pentru birou, butoane pentru sonerii, pirometre,
indicatoare de cantitate, aparate radar, pagere
radio, aparate radiologice pentru scopuri
industriale, ecrane de radiologie pentru scopuri
industriale, radiouri, aparate de emisie pentru
radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureţi pentru căşti, mănuşi
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboţi
pentru teleprezentă, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice lectroluminescente (oled), diode
emiţătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torţe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
şi nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căşti de protecţie, rezistenţe,
electrice, măşti de protecţie respiratorie
pentru purificarea aerului, măşti de respiraţie,
altele decât cele pentru respiraţia artificială,
manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru învăţarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotaţie, reostate, căşti (toci)
pentru echitaţie, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranţă/plase de salvare, prelate de
protecţie, centuri de siguranţă, altele decât

cele pentru scaune de vehicule şi echipamente
sport, salinometre, aparate de navigaţie prin
satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
şuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice
pentru armele de foc, sonerii de
semnalizare, lămpi de semnalizare, panouri
de semnalizare, luminoase sau mecanice,
fluiere de semnalizare, geamanduri de
semnalizare, semnale, luminoase sau mecanice,
indicatoare mecanice, indicatoare, luminoase,
simulatoare pentru conducerea şi controlul
vehiculelor, sirene, huse pentru laptopuri,
calibre culisante, proiectoare de diapozitive/
aparate cu proiecţie prin transparenţă,
rigle de calcul, aparate pentru măsurarea
unghiurilor de înclinare/clinometre/indicatori de
pantă/inclinometer, inele inteligente, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi, panouri solare pentru producerea
de energie electrică, căşti pentru sudori,
valve solenoid (comutatoare electromagnetice),
sonare, suporturi de înregistrare audio, benzi
de înregistrare audio, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, instrumente
de localizare a sunetului, linii de sondaj,
aparate şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demarcare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
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de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabiet, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboţi de învăţare, protecţii pentru dinţi,
aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperature, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de traffic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash USB,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi, casete
video, vizoare, fotografice, căşti de realitate
virtuală, viscozimetre, viziere pentru căşti,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, cântare, instrumente şi aparate de
cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri

de vânt pentru indicarea direcţiei vântului
(electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze X, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze X), expuse, fotografii cu raze X, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor X, altele
decât cele pentru uz medical.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a produselor constând în telefoane, accesorii
și componente pentru telefoane, cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să
le vadă și să le cumpere în mod comod,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, publicitate, marketing,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, servicii
de intermediere comercială, distribuirea de
eșantioane și materiale publicitare, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
diferitelor evenimente.

───────
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(210) M 2021 01381
(151) 22/02/2021
(732) DANIELA-VIORICA BRIGGS, STR.

FOISORULUI NR. 6, BL. F2C, SC.
1, AP. 9, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROU 5, 4, ROMANIA

(540)

CHINESE GARDEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 05.03.20

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

clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice.
43. Servicii de restaurant, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de cantină.

───────

(210) M 2021 01383
(151) 22/02/2021
(732) RALUCALEX SRL, STR.

INFANTERIEI NR. 29, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

CAMPER4TRAVEL AVENTURA
TA INCEPE CU NOI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 06.01.02; 18.01.08

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

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
închirieri de autovehicule, servicii de închirieri
auto.

───────
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(210) M 2021 01384
(151) 22/02/2021
(732) CABINET MEDICAL DR.

MERTESCU ELISABETA S.R.L.,
CALEA BUCURESTI, NR. 50, BL.
A5, SC. 3, AP. 3, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
G-SKIN EXQUISITE MED S.R.L.,
CALEA BUCURESTI, NR. 50, BL.
A5, SC. 3, AP. 3, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

G-skin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de tratamente cosmetice pentru ten,
tratamente cosmetice pentru corp, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, față și păr,
servicii oferite de clinici medicale, asistență
medicală, consiliere medicală, consultații

medicale, controale medicale, furnizarea de
informații medicale, servicii de îngrijire medicală,
efectuarea examenelor medicale (screening).

───────

(210) M 2021 01385
(151) 22/02/2021
(732) VASILE BARCAN, SOS.

ANDRONACHE NR.220, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Vasilica Cozonac
Cozonaci cu suflet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.19

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

30. Pâine, produse de patiserie și produse de
cofetărie, cozonaci.

───────
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(210) M 2021 01386
(151) 22/02/2021
(732) V4 SUPPORT DEFEND SRL, B-

DUL IULIU MANIU NR. 73, BL.
3, SC. B, ET. 8, AP. 89, CAMERA
3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

V4 SUPPORT DEFEND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 26.04.05

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

45. Servicii de pază, servicii de paza antiefracție,
servicii de pază și protecție, servicii de
pază pentru infrastructuri, servicii de pază
pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, servicii de
gardă de corp personală (escortă), servicii
de escortă personală (gardă de corp), servicii
de escortă (gardă de corp personală), servicii
prestate de gardă de securitate, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protejarea
proprietății și a persoanelor, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de
securitate pentru protecția persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
furnizare de informații despre servicii prestate de
un agent de securitate, servicii prestate de un
agent de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor.

───────

(210) M 2021 01387
(151) 22/02/2021
(732) CLASS PLAST PACKAGING

INDUSTRY SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI NORD NR. 10B,
BL. A2, SC. C, ET. 3, AP. 227,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
CLASS PLAST

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie şi de birou cu
excepţia mobilei, adezivi pentru papetărie sau
de uz casnic, 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.

───────

(210) M 2021 01388
(151) 22/02/2021
(732) LÁSZLÓ VAJNÁGI-NAGY, STR.

TILEAGDULUI NR. 5, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, 410553, BIHOR,
ROMANIA

(540)

TOTAL CONTROL
PROIECTARE INSTALARE

MENTENANŢĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

37. Rervicii de reparații de alarme, servicii de
instalarea de alarme antifurt, servicii de reparații
de alarme antifurt, servicii de instalare de alarme
antifurt, servicii de reparații de alarme anti-
incendiu, servicii de instalare de alarme anti-
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incendiu, servicii de instalare de alarme, servicii
de întreținere de instalații de alarme de incendiu,
servicii de întreținere și service de alarme
de securitate, servicii de reparații sau servicii
de întreținere de alarme de incendiu, servicii
de instalare,întreținere și reparare de alarme
antifurt, servicii de întreținerea și repararea
alarmelor, servicii de instalațiilor de închidere și
siguranță, servicii de instalarea sistemelor de
securitate, servicii de instalare de sisteme de
securitate, servicii de instalare de aparate de
securitate pentru case, servicii de instalare de
dispozitive de securitate pentru vehicule, servicii
de instalare de echipamente de securitate
și de siguranță, servicii de întreținere și
reparare de instalații de securitate, servicii de
informații referitoare la întreținerea sistemelor
de securitate, servicii de informații referitoare
la instalarea de sisteme de securitate, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de securitate și de siguranță, servicii de instalare
de sisteme de control al accesului, servicii
de instalare de echipamente pentru controlul
accesului fizic, servicii de întreținere și reparare
de sisteme de control al accesului, servicii de
instalare de hardware pentru controlul accesului
ca serviciu (acaas), servicii de întreținere și
reparare cu privire la controlul accesului fizic,
servicii de construirea de bariere pentru controlul
aglomerației, servicii de instalare de bariere
temporare, servicii de întreținere și reparații
privind barierele automate, servicii de cablare
pentru telecomunicații în clădiri, servicii de
cablarea birourilor pentru transmiterea de date,
servicii de lucrări de construcții subterane legate
de cablare.
45. Supravegherea alarmelor antiefracție,
servicii de monitorizare a alarmelor,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de securitate fizică, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, evaluare a riscurilor în
materie de securitate, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de
securitate pentru protecția fizică a persoanelor,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale și
a persoanelor, furnizare de informații despre
servicii prestate de un agent de securitate,
servicii de închirieri de bariere pentru controlul
mulțimii.

(210) M 2021 01389
(151) 22/02/2021
(732) NITA MARIAN-GABRIEL, ALE.

PLATANULUI NR. 4,, BL. A46,
SC. 2, ET. 4, AP. 32, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA
OBOGEANU ANDRA-DIANA, STR.
MARIA CUNTAN NR. 3, BLOC S44,
SC. 3, ET. 5, AP. 79, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA
SCHIOPU BOGDAN-STEFAN,
STR. MATEI BASARAB NR. 3, BL.
C1, ET. 3, AP. 20, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
YOLO

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01390
(151) 22/02/2021
(732) ASOCIATIA RE-DESIGN, STR.

TRIFOI NR. 16A, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
CEREHARD

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

───────
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(210) M 2021 01391
(151) 22/02/2021
(732) MARIA MIHĂILĂ, BD. NICOLAE

GRIGORESCU NR. 39, BL. B5,
SC. B, ET. 10, AP. 51, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GETIKA HOLISTIC
LIFE GoGETIKA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 24.17.25

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

clase:
5. Suplimente alimentare pe bază de minerale,
vitamine, plante, uleiuri de uz terapeutic,
pilule antioxidante, preparate antiparazitare,
suplimente enzimatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, lumânări de masaj pentru scopuri
terapeutice, ceai medicinal, uleiuri medicinale,
ierburi medicinale, rădăcini medicinale, băuturi
medicinale, suplimente nutritive, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de polen, suplimente dietetice
pe bază de propolis, suplimente dietetice
pe bază de lăptişor de matcă, vermifuge/
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor.
44. Servicii medicale, servicii de terapie
holistică, servicii de terapie, furnizare de sfaturi
privind nutriţia şi dieta, servicii de medicină
alternativă, servicii de aromaterapie, servicii de
îngrijire a sănătăţii, servicii de consiliere în
domeniul sănătăţii.

───────

(210) M 2021 01392
(151) 22/02/2021
(732) MIHAI MARIUS MANTA, ARAD

STR. MARCEL OLINESCU, BL. 301
SC.A ET. 1 AP. 3, JUDEŢ ARAD,
ARAD, 310292, ARAD, ROMANIA

(540)

MOLNAR

(531) Clasificare Viena:
05.05.21; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Uleiuri și grăsimi comestibile.
───────

(210) M 2021 01393
(151) 22/02/2021
(732) MONDO - CARP PRODIMPORT-

EXPORT SRL, STR. VLAICU VODĂ
NR. 5, BL C9, SC 3, ET 4, AP 82,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031241,
ROMANIA

(540)

Pui de Somn
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(531) Clasificare Viena:
01.07.07; 02.05.06; 27.05.01; 27.05.17

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

20. Saltele pentru copii, utilizate pentru dormit,
saltele, saltele de pat, saltele din spumă, saltele
de dormit, articole pentru pătuțuri (cu excepția
lenjeriei de pat), accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), așternuturi (cu excepția
lenjeriei de pat), perne pentru formarea capului
la bebeluși, perne altele decât cele cu scop
medical, perne pentru bebeluși, perne pentru
alăptat, perne de maternitate, perne pentru
sprijinirea capului bebelușilor, paturi, saltele și
perne, perne antirostogolire pentru bebeluși,
perne de tip beanbag, perne în formă de u,
perne de susținere pentru scăunele de copii,
coșuri pentru bebeluși (pătuțuri), coșuri pentru
bebeluși.
24. Huse pentru saltele, altele decât pentru
incontinenţă, lenjerie de pat, lenjerie pentru
pătuțuri, lenjerie de pat și pături, apărători
pentru pătuțuri (lenjerie de pat), așternuturi de
pat (lenjerie), lenjerie de pat pentru bebeluși,
articole textile utilizate ca lenjerie de pat, saci
de dormit, saci de dormit (lenjerii), saci de
dormit pentru bebeluși, cearșafuri (cearceafuri)
cu (tiv) elastic, pleduri (pături), pături tip
pled, huse de protecție impermeabilă pentru
saltele altele decât pentru incontinenţă, protecție
impermeabilă saltele copii altele decât pentru
incontinenţă, husă de protecție impermeabilă
pentru saltea, altele decât pentru incontinenţă,
cearceaf de protecție impermeabil pentru saltele,
altele decât pentru incontinenţă, cearceaf de
protecție impermeabil pentru copii, altele decât
pentru incontinenţă, lenjerii de pat (aşternuturi).

───────

(210) M 2021 01394
(151) 22/02/2021
(732) SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE

S.R.L, STR. OLTENITEI 45,
UNITATEA NR. 5, POPESTI
LEORDENI, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

JURNAL IMOBILIAR
cu Ramona Ganea

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Producție de emisiuni de teleshopping,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
abonament la un canal de televiziune, achiziții
pentru terţi de întreprinderi, administrare a
afacerilor pentru actori, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru autori și
scriitori, administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru
complexuri cu piscine de înot, administrare
a afacerilor pentru interpreți de muzică,
administrare a afacerilor pentru muzicieni,
administrare a afacerilor pentru o companie
aeriană, administrare a afacerilor pentru parcări
auto, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru spitale, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, administrare a
afacerilor pentru teatre, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale
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cu capital străin, administrarea afacerilor pentru
o societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, servicii de relocare
pentru afaceri, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență
în management pentru firme comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență privind gestiunea comercială în
cadrul unui contract de franciză, asistență
privind managementul activităților comerciale,
asistență privind organizarea întreprinderii,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în materie
de management, asistență în materie de
management pentru înființarea întreprinderilor
comerciale, asistență în materie de management
privind afacerile, determinare a costurilor ciclului
de viață în scopuri comerciale, dezvoltarea de
sisteme de management al spitalelor, servicii
de specialitate (experți)în domeniul eficienței
activității comerciale, servicii de exploatarea
întreprinderii (pentru terți), servicii de exploatare
comercială de centre comerciale pentru alte
persoane, furnizare de asistență (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizare de asistență
în afaceri, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare administrativă a spitalelor,
gestiune administrativă externalizată pentru
companii, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, gestiunea programelor
de rambursare pentru alte persoane, informații
despre metode de vânzare, servicii de
înmatriculare de vehicule și transfer de titluri de
proprietate, management de afaceri în domeniul
atracțiilor pentru vizitatori, management de
hoteluri pentru terți, management de restaurant
pentru terți, management hotelier pentru terți,
management în procesele de afaceri, servicii
de înregistrarea de comunicate scrise și
de date, întocmire de rapoarte economice,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul companiilor aeriene,

managementul computerizat al afacerii (pentru
terți), managementul de afaceri al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
instalațiilor sportive (pentru terți), managementul
întreprinderii (pentru terți), servicii de mediere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți, negociere de contracte comerciale
pentru alte persoane, negociere de contracte
cu plătitorii de servicii medicale, negociere
de contracte de publicitate, negociere de
contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, planificare a întâlnirilor
de afaceri, planificare corporativă, planificare
privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociați pentru fuziuni, preluări, precum și
înființări de întreprinderi, planificare strategică
de afaceri, planificare strategică în afaceri,
planificarea administrării afacerilor, planificarea
afacerilor, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
administrare de stocuri, servicii de administrare
pentru birou (pentru terți), servicii de afaceri
privind înființarea de afaceri, servicii de agenție
literară constând în negocierea contractelor,
servicii de agenție pentru organizarea de
prezentări de afaceri, servicii de expertize
în domeniul eficienței comerciale, servicii de
expertize în domeniul eficienței economice,
servicii de expertiză în materie de eficiența
afacerilor, servicii de externalizare (asistență în
afaceri), servicii de externalizare sub formă de
intermediere de contracte de servicii pentru terți,
servicii de externalizare în domeniul operațiunilor
comerciale, servicii de franciză care oferă
asistență în afaceri, servicii de management
pentru sportivi de performanță, servicii de
reprezentanță comercială, servicii de specialitate
privind eficiența în afaceri, servicii de strategie în
afaceri, servicii de transcriere medicală, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii on-line de
colaborări de afaceri în rețea.
38. Emisiuni televizate (transmisii), emisiuni de
știri (transmisii), servicii de comunicare cu
terminale de computere și acces internet,
administrarea unei rețele de telecomunicații,
servicii de agenții de presă, asigurarea accesului
la rețele de telecomunicații, asigurarea accesului
la telecomunicatiile in banda larga, furnizare
de camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, servicii de colectare și
transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare de
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date prin mijloace electronice, comunicare de
date prin radio, comunicare de informații prin
mijloace electronice, comunicare de informații
prin satelit, comunicare prin mijloace electronice,
comunicare prin rețele de telecomunicații
multinaționale, comunicarea prin telegramă,
comunicații telegrafice, comunicații telematice
prin terminale de calculator, consultanță
privind comunicațiile electronice, consultanță
în domeniul comunicațiilor, consultanță în
domeniul rețelelor de comunicații, consultanță
în domeniul telecomunicațiilor, consultanță în
telecomunicații, servicii de exploatare a sateliților
de telecomunicații, servicii de exploatare a
sistemelor de comunicații prin radiofrecvență,
servicii de exploatare a sistemelor electronice
de comunicații, furnizare de capacitate de satelit
(telecomunicații), furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de comunicații prin radio, furnizare de conexiuni
de telecomunicații pentru linii de chat, furnizare
de servicii de radio mobil privat, furnizare
de telecomunicatii wireless prin intermediul
retelelor de comunicatie electronica, furnizare de
timp de emisie pentru servicii de comunicații,
furnizarea accesului de mare viteză la rețele
de calculatoare și de comunicații, furnizarea
accesului la rețele de comunicații electronice și la
baze de date electronice, furnizarea accesului la
servicii de stocare de telecomunicații, furnizarea
de conexiuni de telecomunicații electronice,
servicii de recepționare de programe de
televiziune pentru transmisia mai departe către
abonați, retransmisie de imagini prin satelit,
servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), servicii ale agențiilor de știri
pentru telecomunicații, servicii ale agențiilor
de știri pentru transmisii electronice, servicii
audiotext, servicii consultative și de consultanță
privind comunicațiile fără fir și echipamentele
pentru comunicațiile fără fir, servicii de
comunicare fără fir în bandă largă, servicii
de comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicare pentru transmisia de
informații prin mijloace electronice, servicii
de comunicare pentru transmisia electronică
de voce, servicii de comunicații, servicii de
comunicații ale agențiilor de presă, servicii de
comunicații audiovizuale, servicii de comunicații
electronice pentru transmisia de date, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie
prin antene, servicii de comunicații electronice
pentru transmisie prin cablu, servicii de
comunicații furnizate electronic, servicii de
comunicații fără fir, servicii de comunicații pentru
transmiterea electronică a imaginilor, servicii de
comunicații prin mijloace electronice, servicii de
comunicații radio în bandă largă, servicii de

comunicații radio în bandă îngustă, servicii de
comunicații radiofonice, telefonice, telegrafice,
servicii de comunicații radiotelefonice, servicii
de comunicații radiotelegrafice, servicii de
comunicații telematice, servicii de comunicații
video, servicii de informare prin radio, servicii
de informare privind rețelele electronice de
comunicare, servicii de informare și consiliere
privind serviciile de telecomunicații, servicii
de informare privind telecomunicațiile, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de încărcare de
fotografii, servicii de încărcare video, servicii
de rețele de radiotelefonie maritimă, servicii
de rețele de telecomunicații mobile, servicii
de telecomunicații care folosesc rețele radio
celulare, servicii de telecomunicații de rețele
digitale, servicii de telecomunicații interactive,
servicii de telecomunicații pentru distribuirea de
date, servicii de telecomunicații pentru pasagerii
aeronavelor, servicii de telecomunicații prin fibră
optică, servicii de telecomunicații prin satelit,
servicii de telecomunicații prin telegraf, servicii
de telecomunicații în rețele de fibră optică, fără
fir și prin cablu, servicii de telecomunicații între
instituții financiare, servicii de telecomunicații
între rețelele de calculatoare, servicii de
teleconferință și videoconferință, servicii de
transmisie electronică de imagini, servicii de
transmisie electronică de informații, servicii de
transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmisie prin benzi telegrafice,
servicii de transmisie prin benzi de telegraf,
servicii de transmisie securizată de date,
sunete și imagini, servicii de transmisie și
recepție a datelor cu ajutorul mijloacelor de
telecomunicații, servicii de videotext interactiv,
servicii interactive de comunicații, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii
pentru conferințe în rețea, servicii pentru
transmisia electronică de documente, servicii
pentru transmiterea electronică de voce,
servicii în domeniul telecomunicațiilor, și anume
servicii de comunicații personale, servicii de
transfer de informații prin radio, transmisie
continuă (streaming) de evenimente de sporturi
electronice, transmisie de date pentru terți,
transmisie de date prin intermediul sateliților
de comunicare, transmisie de date, sunet și
imagini prin satelit, transmisie de date, sunete
și imagini prin satelit, transmisie de date, sunete
și imagini prin sateliți, transmisie de informații
prin rețele de comunicații electronice, transmisie
de informații prin radio, transmisie de informații
prin intermediul sistemelor de comunicații video,
transmisie de informații prin comunicare de date
pentru asistența în luarea deciziilor, transmisie
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de informații prin coduri telematice, transmisie
de informații din baze de date prin intermediul
rețelelor de telecomunicații, transmisie de
imagini prin satelit, transmisie de imagini
prin rețele multimedia interactive, transmisie
de filme video, transmisie de informații prin
rețele electronice de comunicație, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații prin rețele optice
de telecomunicație, transmisie de informații
prin teleimprimatoare, transmisie de informații
privind piața bursieră cu ajutorul mediilor
de telecomunicații, transmisie de informații și
imagini referitoare la produse farmaceutice,
medicamente și igienă, transmisie de mesaje și
imagini codificate, transmisie de pachete de date
și imagini, transmisie de semnale pentru comerț
electronic prin sisteme de telecomunicații și prin
sisteme de comunicații de date, transmisie de
sunet asistată de calculator, transmisie de sunet,
imagine, semnal și date prin cablu, transmisie
de știri la organizațiile care difuzează știri,
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie electronică de comunicări scrise,
transmisie prin satelit de sunete, imagini,
semnale și date, transmisie securizată de
date, sunete sau imagini, transmisie video
prin rețele digitale, transmisie și recepție
(transmisie) de informații din bazele de date
prin intermediul rețelei de telecomunicații,
transmisie și recepție prin radio, transmisii
audio prin satelit, transmitere de date prin
teleimprimator, transmitere de date, mesaje și
informații, transmitere de ghiduri de programe de
televiziune interactive, transmitere de informații
în materie de produse farmaceutice, de medicină
și de igienă, transmitere de informații în scopuri
casnice, transmitere de informații în scopuri
de afaceri, transmitere de înregistrări audio
și video în rețele, transmitere de telegrame
prin mijloace electronice, transmitere digitală de
date, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere electronică de mesaje și date,
transmitere electronică instantanee de mesaje
și date, transmitere telematică de informații,
transmitere și retransmitere electronică de
sunete, imagini, documente, mesaje și date,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
transmiterea de mesaje de urgență pentru
călători (prin mijloace electronice), transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
trimitere, primire și retrimitere de mesaje, servicii
de videoconferință.

───────

(210) M 2021 01395
(151) 22/02/2021
(732) SC CENTRO GROUP

PROFESIONAL TM SRL, SAT
MOŞNIŢA NOUĂ NR. 167,
CAMERA 3, JUDEŢ TIMIŞ,
COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) SC CABINET CONSTANTIN
GHIŢĂ SRL, BDUL TAKE
IONESCU NR. 24-28 SC. B AP.
2,JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300042, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

C CONCENTRO COSMETICS
& CLEANING SOLUTIONS
WWW.CONCENTRO.RO

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
35. Gestiunea afacerilor comerciale, publicitate
şi reclamă, vânzarea prin internet, servicii de
comerţ electronic cu produse din clasa 3.
42. Creare şi menţinere de pagini (site-uri web).

───────
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(210) M 2021 01396
(151) 22/02/2021
(732) SC CENTRO GROUP

PROFESIONAL TM SRL, SAT
MOŞNIŢA NOUĂ NR. 167,
CAMERA 3, JUDEŢ TIMIŞ,
COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) SC CABINET CONSTANTIN
GHIŢĂ SRL, BDUL TAKE
IONESCU NR. 24-28 SC. B AP.
2,JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300042, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

C CONCENTRO COMPLETE
WASHING SYSTEMS

WWW.CONCENTRO.RO

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
35. Gestiunea afacerilor comerciale, publicitate
şi reclamă, vânzarea prin internet, servicii de
comerţ electronic cu produse din clasa 3.
37. Servicii oferite de o pălătorie de rufe.
42. Creare şi menţinere de pagini (site-uri web).

───────

(210) M 2021 01397
(151) 22/02/2021
(732) MOST WANTED ADVERTISING

SRL, STR PAJISTEI, NR 30,
CLADIRE BLOC 2, CAMERA
2, ET 12, AP 121, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTORUL
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

circles COLAB

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.05

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, roz,
galben, portocaliu

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

35. Servicii de agenție de publicitate, servicii de
închiriere spațiu publicitar, servicii de închirierea
minutelor publicitare și a presei, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate la
radio și la televizor, publicitate, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
publicitate și marketing, organizarea de
publicitate, publicitate în reviste, servicii
de consultanță privind publicitatea, servicii
de relații cu publicul, servicii de relaţii
media, consultanță cu privire la strategia
de comunicare în domeniul relațiilor publice,
servicii de asistență privind publicitatea, servicii
de publicitate, promovare și relații publice,
servicii de consultanță privind relațiile publice,
publicitate prin corespondență, servicii de
agenții de publicitate, publicitate și reclamă,
servicii de publicitate, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate exterioară,
consultanță privind publicitatea comercială,
servicii de promovare și publicitate, consultanță
în publicitate și marketing, servicii de publicitate
în presă, servicii de publicitate și marketing,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/02/2021

publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate pentru site-urile web
ale firmelor, servicii de publicitate și reclamă,
publicitate pentru terți pe internet, furnizare
de informații de marketing, efectuarea de
studii de marketing, dezvoltare de planuri de
marketing, întocmire de rapoarte de marketing,
servicii de agenție de marketing, servicii de
editare de publicitate, servicii de planificare
pentru publicitate, negociere de contracte
de publicitate, consultanță pentru afaceri
privind publicitatea, servicii de informații privind
publicitatea, consultanță privind promovarea
comercială, consultanță referitoare la servicii
de publicitate și promovare, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de consultanță privind promovarea de
vânzări, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
pentru alte persoane, servicii de reclamă
și publicitate, planificare de strategii de
marketing, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de management de personal
angajat în publicitate, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin internet, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, furnizare de informații de marketing prin
site-uri web, servicii de realizare de broșuri
publicitare, servicii de concepere de broșuri
publicitare, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
distribuirea de broșuri promoționale, difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broșuri și
material tipărit), distribuire de reclame și
material publicitar (pliante, broșuri, foi volante și
mostre), închiriere de spațiu publicitar în broșuri,
productie de clipuri publicitare, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
asistenta in marketing, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de marketing
pentru terți, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
promovare de competiții și evenimente sportive,
promovare a vânzărilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, marketing
pentru evenimente, organizare și realizare de
evenimente promoționale, servicii de cercetare
cu privire la publicitate și marketing, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, servicii de asistență și consultanță

pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de marketing comercial, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, gestiunea
afacerilor comerciale, lucrari de birou, agenții de
relații cu publicul, consultanță privind relațiile cu
publicul, redactare de scenarii pentru scopuri
publicitare, consultanta privind managementul
marketingului.
38. Servicii de comunicare online, servicii de
comunicare prin mijloace electronice, servicii de
comunicare pe internet, servicii de comunicare
de informații prin mijloace electronice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, publicarea de fotografii,
publicare de materiale didactice educative,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
organizare de evenimente de recreere,
coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente muzicale, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
organizare de gale, cu scop educativ, cultural sau
de divertisment.
42. Servicii de analiza si cercetare industriala,
programare de software pentru publicitate
online, găzduire de spațiu de memorie electronic
pe internet pentru publicitatea la produse și
servicii, dezvoltare software, programare si
implementare, creare de pagini web, programare
de pagini web, proiectare de portaluri web,
design de site-uri web, proiectare de site-uri
web, actualizarea paginilor web pentru terți,
dezvoltare de pagini web pentru terți, creare și
design de site-uri web pentru terți, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web pentru comerț electronic, design
de pagini principale și pagini web, proiectare
și actualizare de pagini principale și de site-uri
web, design vizual, design grafic, design artistic
comercial, servicii de ilustrare (design), design
grafic și industrial, servicii de design comercial,
artă grafică și design, servicii tehnologice privind
designul, design grafic de logouri publicitare,
servicii de design de brand, design și dezvoltare
de produs, consultanță în materie de design
web, proiectare și design grafic pentru crearea
site-urilor web, creare și design de indexuri de
informații bazate pe site-uri web pentru alte
persoane (servicii de tehnologia informației),
servicii de proiectare tehnologică, servicii de
proiectare grafică, servicii de proiectare de pagini
web, servicii de proiectare asistată de calculator,
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servicii de proiectare pentru sisteme de afișare
în scopuri promoționale, servicii tehnologice
stiintifice, creare, actualizare si adaptare de
programe de calculator.

───────

(210) M 2021 01398
(151) 22/02/2021
(732) SC MOTOR HOUSE START-UP

SRL, STR. REGIMENT 11 SIRET,
NR. 15, BL.E4 , AP.54, JUDEŢ
GALAŢI, GALATI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15,
BL.E4 , AP.54, JUDEŢ GALAŢI,
GALATI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

BLUEWAY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02

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

39. Organizarea transportului, transport fluvial
cu barca, transport fluvial, transport nautic,
servicii de rezervare de locuri pentru transport
nautic.
41. Organizare de activități sportive și competiții
sportive, cu scop educativ, cultural sau de
divertisment.

───────

(210) M 2021 01399
(151) 22/02/2021
(732) ACCES AUTO TRADING SRL,

STR.. FERMELOR NR.1, JUD.
NEAMŢ, IZVOARE, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
ET. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DANUBIANA

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

12. Anvelope.
───────

(210) M 2021 01400
(151) 22/02/2021
(732) FILOFTIA FURTUNA, STR. LT.

AV. GHEORGHE CARANDA,
NR. 6, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CENTRUL MEDICAL
Dr. Furtună Dan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Servicii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de analize medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de îngrijiri
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
oferite de clinici medicale, servicii medicale
pentru tratamentul pielii, servicii medicale în
domeniul oncologiei, servicii medicale și de
sănătate, servicii de caritate, respectiv furnizarea
de servicii medicale, servicii medicale de
evaluare a sănătății, servicii medicale pentru
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tratarea bolii alzheimer, servicii de furnizare
de informații medicale, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii medicale pentru
tratamentul afecțiunilor corpului omenesc,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, servicii de analize medicale
pentru diagnosticul cancerului, servicii medicale
pentru tratamentul cancerului de piele, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii de analize medicale pentru boli
cardiovasculare, servicii medicale în domeniul
tratamentului durerilor cronice, servicii de
caritate, respectiv furnizarea de servicii medicale
pentru persoane cu nevoi speciale, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
pacienți, servicii de tratamente medicale oferite
de clinici și spitale, servicii de analize medicale
în cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de clinici medicale de zi pentru copii bolnavi,
servicii de analize medicale în scop de diagnostic
și tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii de asistență și analize medicale
referitoarea la tratamentul pacienților, servicii
oferite de laboratoare medicale pentru analiza
probelor recoltate de la pacienți, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, prestate de un laborator medical,
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor de sânge recoltate de la pacienți

───────

(210) M 2021 01401
(151) 22/02/2021
(732) ASOCIATIA OPEN FOR

BUSINESS, STR. A.I.CUZA, 3,
BL.P2, SC.B, PARTER, AP.13, JUD.
IALOMIŢA, URZICENI, 925300,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)
Profesor de nota 10

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2021 01402
(151) 22/02/2021
(732) DOBROGEA GRUP SA, STR.

CELULOZEI NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL POPESCU
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII 10,
BL. B5, SC. 1, AP. 10, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Dieta

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

30. Pâine, produse de panificație
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale
în domeniul panificației, servicii de vânzare și
servicii de comerţ de pâine și produse de
panificație.

───────

(210) M 2021 01403
(151) 22/02/2021
(732) DOBROGEA GRUP SA, STR.

CELULOZEI NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL POPESCU
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII 10,
BL. B5, SC. 1, AP. 10, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Dieta
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.02; 29.01.11

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

clase:
5. Alimente pentru copii și sugari de uz medical,
produse dietetice de uz medical, preparate
dietetice de uz medical.
30. Făină, amestecuri de făină, pâine, preparate
făcute din cereale, produse de panificație,
produse de patiserie și cofetărie, premixuri
și concentrate de panificație, amelioratori și
corectori de făinuri, aluaturi, deserturi, preparate
sau semipreparate
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale
în domeniul alimentar, servicii de agenţii de
import-export, servicii de vânzare și servicii
de comerţ cu pâine și produse de panificație,
amelioratori și corectori de panificație, premixuri
și concentrate de panificație, servicii oferite de o
rețea de magazine alimentare și de desfacere de
produse alimentare.

───────

(210) M 2021 01404
(151) 22/02/2021
(732) EDIT-MARIA LENGHEL,

BULEVARDUL TIMIŞOARA
NR.101H, TRONSON 1, ET.8,
AP.73, SECTOR 6, BUCURESTI,
61327, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PANTEA CEZAR
MARIUS, CALEA CĂLĂRAŞI
NR. 176, BL. 59, SC. A, AP.
29, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

I INFINITVM BY
Edit Maria Lenghel

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.11

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

clase:
9. Casete muzicale, playere de muzica
portabile, software descărcabil pentru
compunerea de muzică, benzi video
preînregistrate cu muzică, software descărcabil
utilizat in domeniul muzical, discuri cu laser
preînregistrate cu muzică.
15. Accesorii ale instrumentelor muzicale.
16. Cărți de muzică, tipărite.
41. Organizare de concerte de muzică pop,
publicare de partituri muzicale, transcriere
muzicală pentru terți, servicii de biblioteci
muzicale, publicare de lucrări muzicale, servicii
de transcriere muzicală, servicii de mixare
muzicală, servicii de editare de muzică, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii privind
compunerea de lucrări muzicale, servicii de
închiriere de înregistrări fonografice și muzicale,
organizare de festivaluri legate de muzica jazz,
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oferire de divertisment muzical de către formații
vocale, servicii de divertisment furnizate de
grupuri muzicale vocale.
42. Stocare electronică de muzică digitală
44. Terapie muzicală în scopuri fizice,
psihologice și cognitive

───────

(210) M 2021 01405
(151) 22/02/2021
(732) MARIO STAR SRL, BD

FERDINAND NR. 94, CAM.1,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI 144, BL.ST2, SC.B,
ET.5, AP.46, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

GR Galaxy Residence

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.24; 07.01.01; 26.04.02

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

clase:
36. Afaceri imobiliare, servicii financiare de
acordare de credite.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații

───────

(210) M 2021 01406
(151) 22/02/2021
(732) THK THEO KITE, STR. M4, NR.

2, JUD CONSTANŢA, NAVODARI,
905700, CONSTANȚA, ROMANIA
THEODOR IONASCU, STR.
M4, NR. 2, JUD. CONSTANŢA,
NAVODARI, 905700, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

AnDum

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii de agenție de import cu măști de
protecție respiratorie, servicii de comerț online.,
servicii de comerț cu amănuntul, servicii de
comert cu ridicata

───────

(210) M 2021 01408
(151) 22/02/2021
(732) CORYLACEA JV SRL, STR.

ARDEALULUI, NR. 27/A, JUD.
ARAD, ARAD, 440011, ARAD,
ROMANIA

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

(540)
Miracolul unei vieți sănătoase
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Fructe preparate, fructe tăiate, fructe
congelate, fructe uscate, fructe glasate, fructe
congelate, fructe coapte, fructe conservate,
fructe confiate, fructe glazurate, fructe
aromatizate, fructe feliate, fructe, gătite, fructe
fermentate, fructe deshidratate, pastă de fructe,
coji de fructe, fructe în conservă, fructe lychee
procesate, tocătură din fructe, jeleuri de fructe,
fructe la borcan, fructe în saramură, pulpă de
fructe, pectină din fructe, gemuri din fructe,
marmelada din fructe, praf de fructe, conserve de
fructe, cremă de fructe, piureuri de fructe, rulouri
de fructe, cipsuri din fructe, salate de fructe,
fructe de mare preparate, fructe conservate în
alcool, fructe de avocado procesate, fructe de
mango preparate, fructe de papaia preparate,
fructe feliate la borcan, fructe feliate, la conservă,
produse din fructe uscate, tartă umplută cu
fructe, cremă tartinabilă din fructe, aranjamente
de fructe procesate, fructe de pawpaw uscate,
fructe de pădure, conservate, fructe de torreya,
preparate, pastă de fructe presate, amestecuri
de fructe uscate, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, produse tartinabile din fructe,
fructe cu coajă lignificată asezonate, umpluturi
de fructe pentru plăcinte, deserturi pe bază de
fructe, fructe cu coajă lemnoasă gătite, fructe
cu coajă lemnoasă, uscate, fructe cu coaja
lignificată procesate, iaurturi cu gust de fructe,
gustări pe bază de fructe, supă de fructe de
pădure, amestecuri de fructe și nuci preparate,
gustări pe bază de fructe confiate, sucuri din
fructe utilizate la gătit, fructe uscate cu coaja
lemnoasă aromate, gustări pe bază de fructe
uscate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
umpluturi pe bază de fructe pentru plăcinte,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, paste preparate din fructe cu coajă
lemnoasă, băuturi din lapte cu conținut de
fructe, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, gustări pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, unt din fructe oleaginoase
sub formă de pudră, batoane pe bază de
fructe ca substituți alimentari, umpluturi pe bază
de fructe pentru prăjituri și tarte, creme de
întins pe pâine care conțin în principal fructe,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de suc
de fructe, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituți alimentari, unt cu miere,
arahide glazurate cu miere, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri pentru

gătit, uleiuri aromatizate, uleiuri cu mirodenii,
uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate pentru
alimente, uleiuri de uz alimentar, uleiuri și
grăsimi comestibile, uleiuri hidrogenate de
uz alimentar, unt cu plante aromatice, flori
comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
flori comestibile preparate, în formă cristalizată.
30. Prăjituri cu fructe, oțet de fructe, biscuiți
cu fructe, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, ceaiuri de fructe, sosuri de fructe, pâini
cu fructe, brioșe cu fructe, jeleuri de fructe
(cofetărie), arome obținute din fructe, pâine
umplută cu fructe, fructe trase în ciocolată,
prăjituri cu fructe glasate, înghețate comestibile
de fructe, sorbeturi (înghețate de fructe), biscuiți
cu aromă de fructe, produse de patiserie cu
fructe, achar pachranga (marinadă de fructe),
fructoză de uz alimentar, franzele cu malț și
fructe, batoane de înghețată cu fructe, produse
de cofetărie din fructe, înghețate tip sorbet cu
fructe, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
fructe oleaginoase învelite în ciocolată, fructe
oleaginoase trase în ciocolată, suc de fructe
(produse de cofetărie), zahăr pentru prepararea
conservelor de fructe, gustări de tip tort de fructe,
produse de patiserie care conțin fructe, drajeuri
de fructe (produse de cofetărie), arome de fructe,
cu excepția esențelor, dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe, biscuiți crackers cu aromă de
fructe, produse de patiserie umplute cu fructe,
îndulcitori constând din concentrate de fructe,
fructe de pădure învelite în ciocolată, produse
de patiserie conținând creme și fructe, jeleuri
din fructe (nu de uz medical), cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, arome de fructe,
altele decât uleiurile esențiale, ceaiuri cu aromă
de fructe (nu medicinale), ceai din fructe (nu
pentru uz medical), produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, amestecuri de ovăz care
conțin fructe uscate, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, îndulcitori naturali
sub formă de concentrate de fructe, aluat de
drojdie cu umpluturi care conțin fructe, pastă
pentru sandviș cu ciocolată și fructe uscate,
arome preparate din fructe (altele decât uleiurile
esențiale), sirop din fructoză pentru folosirea
în producerea alimentelor, înghețată cu aromă
de fructe sub formă de acadele, dulciuri de
mestecat (nemedicinale) cu umpluturi lichide de
fructe, băuturi pe bază de ceai cu aromă de
fructe, fructe uscate de piper de sichuan ca
și condiment, amestecuri alimentare constând
în fulgi de cereale și fructe uscate, cereale
pentru micul dejun care conțin un amestec de
fructe și fibre, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), băuturi pe bază de
ceai cu lapte, ceaiuri (nemedicinale) aromate
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cu lămâie, ceaiuri (nemedicinale) care conțin
lămâie, preparate aromate pentru prepararea
ceaiurilor nemedicinale, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, ceaiuri aromate (altele
decât cele pentru uz medicinal), pliculețe de
ceai umplute pentru prepararea de ceaiuri
nemedicinale, ceaiuri din plante, altele decât
cele de uz medicinal, cereale, cereale procesate,
pudră de cereale, chipsuri din cereale, batoane
de cereale, cereale gata preparate, făină
de cereale, musli constând predominant din
cereale, biscuiți crocanți din cereale, cereale
pentru micul dejun, fulgi de cereale uscate,
alimente preparate din cereale, semințe de
cereale procesate, făină de cereale prăjită,
cereale pentru mic dejun cald, cereale preparate
pentru consum uman, preparate pe bază de
cereale, preparat din cereale (făină alimentară),
gustări pe bază de cereale, chipsuri pe bază
de cereale, mâncăruri făcute din cereale coapte,
cereale pentru alimente de consum uman,
batoane de cereale bogate în proteine, batoane
de cereale și batoane energizante, prăjituri
de cereale pentru consum uman, preparate
din cereale care conțin tărâțe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, produse
din cereale sub formă de batoane, cereale
procesate pentru alimente de consum uman,
preparate din cereale care conțin tărâțe de
ovăz, produse pentru gustări preparate din făină
de cereale, gustări alimentare cu cereale cu
gust de brânză, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, alimente pe bază de
cereale pentru consum uman, preparate din
cereale acoperite cu zahăr și miere, batoane
pe bază de cereale ca substituți alimentari,
aditivi pentru pâine din preparate pe bază de
cereale, înlocuitori de cafea (pe bază de cereale
sau cicoare), miere, miere naturală, miere
maturată natural, înlocuitori de miere, miere
(pentru alimentație), miere cu trufe, bomboane
nemedicinale cu miere, miere cu plante
aromatice, produse tartinabile dulci (miere),
yuja-cha (ceai corean cu lămâie și miere),
făină din semințe oleaginoase pentru alimente,
uleiuri de cafea, făină, făină comestibilă, făină
vegetală, făină îmbogățită, amestecuri de făină,
făină de aluat, făină de copt, paste făinoase
alimentare, paste alimentare făinoase, paste
făinoase umplute, făină gata pentru copt, paste
făinoase gata-preparate, mălai, condimente,
condimente uscate, mirodenii (condimente),
sosuri (condimente), condimente comestibile,
condimente alimentare, curry (condimente),
condimente aromate, sare cu condimente,
amestec de condimente, amestecuri de

condimente, extracte de condimente, plante
aromatice (prelucrate), infuzii de plante, floricele
glasate, flori sau frunze pentru utilizare ca
înlocuitori de ceai.
31. Fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, migdale (fructe), arbuști fructiferi,
pomi fructiferi, bacă, fructe proaspete, fructe
durian proaspete, fructe lychee neprocesate,
fructe dragon proaspete, fructe ecologice,
proaspete, fructe tropicale proaspete, semințe
de fructe, mandarine (fructe, proaspete),
fructe goji proaspete, fructe noni proaspete,
fructul pasiunii proaspăt, plante fructifere vii,
lichi (fruct chinezesc) proaspăt, amestecuri
de fructe (proaspete), fructe proaspete de
mangustan, fructe proaspete de mango, fructe
proaspete de rambutan, fructe de guava
proaspete, fructe de kiwi, proaspete, fructe
kaki japoneze, proaspete, boască (reziduuri
de fructe), fructe de palmier proaspete, fructe
și legume proaspete, aranjamente de fructe
proaspete, fructe proaspete de naranjilla, fructe
proaspete de sapodilla, fructe proaspete de
păducel, fructe proaspete de myrica, coșuri
cadou cu fructe proaspete, fructe cu coajă
lignificată proaspete, fructe sub formă de bobițe
neprelucrate , fructe sub formă de bobițe
brut , fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
coarne proaspete (corni fructus, sansuyu) sub
formă de plante vii, cereale brute, cereale
neprocesate, cereale neprelucrate, grăunțe
(cereale), cereale crude (neprelucrate), germeni
de cereale, malțuri și cereale neprocesate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, arbuști,
arbuști ornamentali naturali, arbuști de durian,
semințe naturale, grăunțe (semințe), semințe
brute, semințe neprocesate, semințe de iarbă,
semințe de măr, semințe de flori, semințe
pentru horticultură, semințe de grâu, semințe
oleaginoase nepreparate, semințe de legume,
semințe de plantat, semințe pentru semănat,
semințe pentru agricultură, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe acoperite cu
îngrășăminte, amestecuri de semințe sălbatice,
semințe brute și neprelucrate, semințe pentru
culturi hidroponice, semințe neprocesate de
uz agricol, semințe comestibile în stare brută,
semințe sub formă de granule, semințe de
in comestibile, neprocesate, plante proaspete,
bulbi (plante), plante leguminoase, plante
naturale, plante uscate, plante agățătoare,
plante proaspete, ierburi (plante), plante
naturale vii, plante în ghiveci, butași de
plante, plante cu flori, plante leguminoase
proaspete, răsaduri de plante, plante uscate
pentru decorare, plante proaspete în ghiveci,
plante bulbi pentru horticultură, tuberculi pentru
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propagarea plantelor, plante și flori naturale,
plante vii pentru acvarii, plante pentru iazuri
(vii), plante comestibile naturale (neprelucrate),
flori proaspete, flori tăiate, flori uscate, flori
conservate, buchete din flori uscate, corsaje din
flori proaspete, bulbi de flori, flori proaspete
comestibile, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, flori uscate pentru
decorare, flori conservate pentru decorare.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, 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, cvas nonalcoolic, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy
nonalcoolic, preparate nonalcoolice pentru
fabricarea lichiorurilor, apă lithia (bogată în litiu),
bere de malt, must de malt, 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 protein,
şerbeturi (băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-
uri, apă carbogazoasă, băuturi răcoritoare,
băuturi pe bază de soia, altele decât substituenţii
de lapte, siropuri pentru băuturi nonalcoolice,
siropuri pentru limonadă, ape de masa, suc
de roşii (băutură), sucuri de legume (băuturi),
ape (băuturi), băuturi din zer, siropuri de fructe,
băuturi de fructe, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, suc concentrat de fructe, punci de fructe,
nealcoolic, cocteiluri de fructe, nealcoolice,
șerbeturi din fructe (băuturi), suc de fructe
concentrat, sucuri de fructe gazoase, amestec
de sucuri de fructe, suc concentrat de fructe
(nealcoolic), smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), sucuri de fructe organice, extracte din
fructe fără alcool, băuturi nonalcoolice pe bază
de fructe, băuturi cu aromă de fructe, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, concentrate de
sucuri de fructe, băuturi din fructe, fără alcool,
ape cu aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe

(băuturi nealcoolice), extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nonalcoolice cu
arome de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor pe bază de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de
ceai, punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), bauturi constand
dintr-un amestec de fructe si sucuri de legume,
smoothies conținând cereale și ovăz.

───────

(210) M 2021 01409
(151) 22/02/2021
(732) CORYLACEA JV SRL, STR.

ARDEALULUI, NR. 27/A, JUD
ARAD, ARAD, 440011, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

ecofrux fruits of the earth.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13; 29.01.11

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

29. Fructe preparate, fructe tăiate, congelate
(fructe -), fructe uscate, fructe glasate, fructe
congelate, fructe coapte, fructe conservate,
fructe confiate, fructe glazurate, fructe
aromatizate, fructe feliate, fructe, gătite, fructe
fermentate, fructe deshidratate, pastă de fructe,
coji de fructe, fructe în conservă, fructe lychee
procesate, tocătură din fructe, fructe (jeleuri
de -), fructe la borcan, fructe în saramură,
pulpă de fructe, pectină din fructe, gemuri din
fructe, marmelada din fructe, praf de fructe,
conserve de fructe, cremă de fructe, piureuri
de fructe, rulouri de fructe, cipsuri din fructe,
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salate de fructe, fructe de mare preparate,
fructe conservate în alcool, fructe de avocado
procesate, fructe de mango preparate, fructe
de papaia preparate, fructe feliate la borcan,
fructe feliate, la conservă, produse din fructe
uscate, tartă umplută cu fructe, cremă tartinabilă
din fructe, aranjamente de fructe procesate,
fructe de pawpaw uscate, fructe de pădure,
conservate, fructe de torreya, preparate, pastă
de fructe presate, amestecuri de fructe uscate,
batoane pe bază de fructe și fructe nucifere,
produse tartinabile din fructe, fructe cu coajă
lignificată asezonate, umpluturi de fructe pentru
plăcinte, deserturi pe bază de fructe, fructe cu
coajă lemnoasă gătite, fructe cu coajă lemnoasă,
uscate, fructe cu coaja lignificată procesate,
iaurturi cu gust de fructe, gustări pe bază de
fructe, supă de fructe de pădure, amestecuri
de fructe și nuci preparate, gustări pe bază
de fructe confiate, sucuri din fructe utilizate la
gătit, fructe uscate cu coaja lemnoasă aromate,
gustări pe bază de fructe uscate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe și fructe cu
coajă lemnoasă prelucrate, umpluturi pe bază de
fructe pentru plăcinte, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, paste preparate
din fructe cu coajă lemnoasă, băuturi din lapte
cu conținut de fructe, concentrat pe bază de
fructe pentru gătit, amestecuri de snack-uri
constând din fructe deshidratate și fructe cu
coajă lemnoasă procesate, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, gustări pe
bază de fructe cu coajă lemnoasă, unt din fructe
oleaginoase sub formă de pudră, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, umpluturi
pe bază de fructe pentru prăjituri și tarte, creme
de întins pe pâine care conțin în principal fructe,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de suc
de fructe, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituți alimentari, unt cu miere,
arahide glazurate cu miere, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri pentru
gătit, uleiuri aromatizate, uleiuri cu mirodenii,
uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate pentru
alimente, uleiuri de uz alimentar, uleiuri și
grăsimi comestibile, uleiuri hidrogenate de
uz alimentar, unt cu plante aromatice, flori
comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
flori comestibile preparate, în formă cristalizată,
afine preparate, afine uscate, dulceață de afine,
alune prăjite, cremă de alune, alune sărate
preparate, unt de alune cashew, unt preparat
din alune, alune de pădure preparate, pastă
tartinabilă de alune, nuci glasate, nuci opărite,
nuci uscate, nuci preparate, nuci comestibile,
nuci conservate, ulei de nuci, nuci aromate
preparate.

31. Fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, migdale (fructe), arbuști fructiferi,
pomi fructiferi, bacă, fructe proaspete, fructe
durian proaspete, fructe lychee neprocesate,
fructe dragon proaspete, fructe ecologice,
proaspete, fructe tropicale proaspete, semințe
de fructe, mandarine (fructe, proaspete), fructe
goji proaspete, fructe noni proaspete, fructul
pasiunii proaspăt, plante fructifere vii, lichi
(fruct chinezesc) proaspăt, amestecuri de fructe
(proaspete), fructe proaspete de mangustan,
fructe proaspete de mango, fructe proaspete
de rambutan, fructe de guava proaspete,
fructe de kiwi, proaspete, fructe kaki japoneze,
proaspete, boască (reziduuri de fructe), fructe
de palmier proaspete, fructe și legume
proaspete, aranjamente de fructe proaspete,
fructe proaspete de naranjilla, fructe proaspete
de păducel, fructe proaspete de myrica, coșuri
cadou cu fructe proaspete, fructe cu coajă
lignificată proaspete, fructe sub formă de
bobițe neprelucrate, fructe sub formă de bobițe
brut, fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
coarne proaspete (corni fructus, sansuyu) sub
formă de plante vii, cereale brute, cereale
neprocesate, cereale neprelucrate, grăunțe
(cereale), cereale crude (neprelucrate), germeni
de cereale, malțuri și cereale neprocesate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, arbuști,
arbuști ornamentali naturali, arbuști de durian,
semințe naturale, grăunțe (semințe), semințe
brute, semințe neprocesate, semințe de iarbă,
semințe de măr, semințe de flori, semințe
pentru horticultură, semințe de grâu, semințe
oleaginoase nepreparate, semințe de legume,
semințe de plantat, semințe pentru semănat,
semințe pentru agricultură, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe acoperite cu
îngrășăminte, amestecuri de semințe sălbatice,
semințe brute și neprelucrate, semințe pentru
culturi hidroponice, semințe neprocesate de
uz agricol, semințe comestibile în stare brută,
semințe sub formă de granule, semințe de in
comestibile, neprocesate, plante, bulbi (plante),
plante leguminoase, plante naturale, plante
uscate, plante agățătoare, plante proaspete,
ierburi (plante), plante naturale vii, plante în
ghiveci, butași de plante, plante cu flori, plante
leguminoase proaspete, răsaduri de plante,
plante uscate pentru decorare, plante proaspete
în ghiveci, bulbi pentru horticultură (plante),
tuberculi pentru propagarea plantelor, plante și
flori naturale, plante vii pentru acvarii, plante
pentru iazuri (vii), plante comestibile naturale
(neprelucrate), flori, flori tăiate, flori uscate, flori
conservate, buchete din flori uscate, corsaje din
flori proaspete, bulbi de flori, flori proaspete
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comestibile, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, flori uscate pentru
decorare, flori conservate pentru decorare, afine
crude, afine neprelucrate, afine proaspete, afine
sălbatice, proaspete, alune, alune, proaspete,
nuci, nuci neprelucrate, nuci proaspete, nuci
comestibile (neprelucrate).

───────


