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Cereri Mărci publicate în 01/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 04874 24/06/2021 IONEL TABLA MANASTIREA COZIA

3 M 2021 04875 24/06/2021 BEM RETAIL GROUP S.R.L. POTOP M

4 M 2021 04876 24/06/2021 CLUSTER POWER S.R.L. cluster power

5 M 2021 04877 24/06/2021 STRETTO COFFEE 2 GO S.R.L. PLUG IN

6 M 2021 04878 24/06/2021 MULTIMAGINATION S.R.L. Multimagination

7 M 2021 04879 24/06/2021 IOAN-REMUS GÂRBACEA
GEORGIANA GÂRBACEA

PANNER TRANSYLVANIA
ARTISAN BRANKERY

8 M 2021 04880 24/06/2021 DEVMIND SRL NONAME

9 M 2021 04881 24/06/2021 TERRABISCO S.A. GRAND BATON

10 M 2021 04882 24/06/2021 SC PRIMAVERA GUARD SRL PRIMAVERA GUARD

11 M 2021 04883 24/06/2021 SC TEAM GUARD CORE
SECURITY SRL

TEAM GUARD CORE
SECURITY

12 M 2021 04884 24/06/2021 SC TEAM GUARD EXPERT
SECURITY SRL

TEAM GUARD EXPERT
SECURITY

13 M 2021 04885 24/06/2021 SC PASTEL AGE SRL abunament

14 M 2021 04886 24/06/2021 SC PASTEL AGE SRL abunament

15 M 2021 04887 24/06/2021 S.C. EURO FARM S.R.L.

16 M 2021 04888 24/06/2021 METAPHORA ART SRL METAPHORA

17 M 2021 04889 24/06/2021 S.C. EURO FARM S.R.L. Sănătatea Dumneavoastră este
preocuparea noastră!

18 M 2021 04890 24/06/2021 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

19 M 2021 04891 24/06/2021 GRADINA VISELOR RD SRL GRăDinA ViSeLOR

20 M 2021 04892 24/06/2021 SC IL CALCIO MANAGEMENT
SRL

DELLA NONNA

21 M 2021 04893 24/06/2021 DĂNUŢ-ADRIAN PETCU TRATTORIA BUONI AMICI

22 M 2021 04894 24/06/2021 ASOCIATIA HANDBAL CLUB
DOBROGEA SUD CONSTANTA

HCM Constanta

23 M 2021 04895 24/06/2021 S.C. ALCOVIN S.R.L. CORVUS

24 M 2021 04896 24/06/2021 S.C. ALCOVIN S.R.L. ESEU

25 M 2021 04897 24/06/2021 FLORIN CIOMAG THE DINE’ SteakHouse

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04659 15/06/2021 TAMISTEF SRL TAMIŞTEF
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 04898 24/06/2021 MANCAS M ANDREEA MARA

PFA
ANDREEA MARA MANCAS

MEANDRA

27 M 2021 04899 24/06/2021 ASOCIATIA HANDBAL CLUB
DOBROGEA SUD CONSTANTA

HANDBAL CLUB DOBROGEA
SUD CONSTANTA

28 M 2021 04901 24/06/2021 SCHILTHORN STUBE SRL Schilthorn

29 M 2021 04902 24/06/2021 LICEUL TEORETIC ELF LICEUL TEORETIC ELF

30 M 2021 04903 24/06/2021 ALEXANDRU STAN
MARIAN PARASCHIV

LABORATORIO BREW ROOM

31 M 2021 04904 24/06/2021 YOUSEF AZZAM sw SMILEWELL
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37A, JUD. BOTOSANI, BOTOSANI,
710010, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

TAMIŞTEF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.04

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#AB2424), gri (HEX #CDCDCF),
albastru (HEX #073B57)

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

6. Uși din aluminiu, uși rezidențiale din aluminiu,
uși din aluminiu pentru curți interioare, feronerie
pentru uși, aluminiu, accesorii din metal
pentru tâmplărie, construcții metalice, rulouri
metalice pentru ferestre, ferestre metalice,
glafuri metalice pentru ferestre, garnituri metalice
pentru etanșare ferestre, ferestre metalice tip
ghilotină, ferestre metalice în perete, tije de
armătură din metal, feronerie, feronerie pentru
ferestre
9. Sticlă fotosensibilă
17. Folii antireflex, pentru geamuri
19. Sticlă stratificată, sticlă izolatoare, uși-
oglindă, geamuri pentru ferestre, ferestre din
pvc, construcții nemetalice, rulouri exterioare din
plastic
20. Jaluzele termoizolante (de interior)
21. Sticlă antireflex, sticlă ornamentală, sticlă
imprimată
22. Plase paravânt
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de feronerie
37. Instalare de geamuri, tâmplărie (reparații),
servicii de tâmplărie, servicii de construcții.
40. Servicii de tâmplărie, tâmplărie (producție la
comandă), tâmplărie (fabricare la comandă).
42. Proiectare de construcții civile.

───────

(210) M 2021 04874
(151) 24/06/2021
(732) IONEL TABLA, STRADA

PREPELICARULUI NR. 25,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MANASTIREA COZIA

(531) Clasificare Viena:
07.05.25; 27.05.24

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2021 04875
(151) 24/06/2021
(732) BEM RETAIL GROUP S.R.L.,

ȘOS. BUCURESTI-URZICENI
NR. 16, P6, ST95, JUDEȚUL
ILFOV, AFUMAȚI, 901003, ILFOV,
ROMANIA

(540)

POTOP M

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.24

(591) Culori revendicate:alb, albastru deschis

(210) M 2021 04659
(151) 15/06/2021
(732) TAMISTEF SRL, STR. PACEA NR.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Aparate de sudură cu arc electric, maşini de
sudat, electrice, betoniere (maşini), vibratoare
(maşini) pentru uz industrial, încălzitoare de
apă (ca şi componente ale maşinilor), maşini
de umplere, maşini de tuns iarba, lanţuri de
ridicare (componente ale maşinilor), generatoare
de energie electrică, incubatoare pentru ouă,
diagrame pentru pompe, unelte (componente ale
maşinilor), unelte de mână, altele decât cele
acţionate manual, maşini de găurit electrice,
concasoare pentru bucătărie, electrice, pompe
de aer (instalaţii de garaj), maşini de recoltat/
maşini de cosit şi secerat, pulverizator de
vopsit, maşini de tuns pentru animale/maşini
de tuns părul pentru animale, maşini pentru
terasamente, maşini de şlefuit, maşini de
tăiat, utilaje agricole, cultivatoare motorizate,
maşini de tocat carne, pompe (maşini),
pompe centrifuge, bormaşini, fierăstraie cu lanţ,
prese de vin, suporturi pentru maşini, maşini
de prelucrat lemnul, semănătoare (maşini),
electrozi pentru maşinile de sudat, ciocane
electrice, aparate de tăiere cu arc electric,
dispozitive de legare a fânului/dispozitive pentru
strângerea fânului, maşini pentru ascuţirea
lamelor (şlefuire)/maşini de şlefuit, mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante, foarfeci
de tăiat (maşini), compresoare (maşini), freze
(maşini), maşini de decupat şi filetat/maşini de
filetat piuliţe, instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
maşini de gravat, rezervoare de expansiune
(componente ale maşinilor), mori de măcinat
făina, prese de fructe, electrice, pentru uz
casnic, pistoale de lipit, electrice, râzătoare
pentru legume, ciocane pneumatice, aparate de
spălat cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
strunguri (maşini-unelte), aparate de ridicare,
aparate de muls, mori pentru uz casnic, altele
decât cele acţionate manual, motoare, electrice,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
ciocane de cuie, electrice/cleşti de scos cuie,
electrice, maşini de perforat, bătătoare (maşini),
maşini de nituit, maşini pentru fabricarea
cârnaţilor, lame de fierăstrău (componente
ale maşinilor), fierăstraie (maşini), şurubelniţe
electrice, maşini de cusut, maşini de ascuţit,
pluguri de zăpadă, ciocane de lipit electrice,
bujii pentru motoarele cu combustie internă,
separatoare de tulpini (maşini), demaroare
pentru motoare, statoare (componente ale
maşinilor), şişcorniţe (paie tocate)/ tocătoare
de paie, ventuze pentru aparatele de muls/
ventuze de fixare pe ugere pentru aparatele de

muls, freze de pământ pentru scopuri agricole,
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, instalaţii de
spălat pentru vehicule/instalaţii pentru spălarea
vehiculelor, aparate de sudură electrice.
8. Ciocane de scos cuiele, acţionate manual/
cleşti de scos cuiele, acţionaţi manual, greble
(unelte de mână), burghie (unelte de mână), fiare
de capsulare (unelte de mână), unelte pentru
grădină, acţionate manual, ustensile abrazive
(ustensile de mână), tacâmuri, unelte pentru
tăiat (unelte de mână), patenţi, pietre pentru
şlefuit, fierăstraie mecanice, lopeţi (unelte de
mână), ciocane (unelte de mână), pile (unelte
de mână), feliatoare de legume/mărunţitoare de
legume, ustensile agricole, acţionate manual,
şurubelniţe, neelectrice, suporturi de burghie
(unelte de mână), fierăstraie (unelte de mână),
foarfeci, pistoale (unelte de mână), cuţite,
dălţi pentru scobituri, maşini de găurit, foarfeci
pentru curăţare de crengi/foarfeci de grădină,
menghine, cuţite pentru cercuri (unelte de
mână), topoare, spatule (unelte de mână),
lame pentru rindele, foarfeci pentru vite, dălţi,
aparate pentru distrugerea paraziţilor de plante,
acţionate manual, pietre de polizor abrazive,
piese de extensie pentru suporturile burghielor
de filetat, tăietoare de fructe, curăţitoare de
fructe, pietre de şlefuit (unelte de mână)/pietre
de polizor (unelte de mână), pistoale, acţionate
manual, pentru extrudarea masticurilor, maşini
de tuns părul pentru animale (ustensile de
mână), pulverizatoare insecticid (unelte de
mână)/atomizoare insecticid (unelte de mână)/
spray-uri insecticid (unelte de mână), foarfeci
pentru gazon (ustensile de mână), ciocane de
lemn (ustensile de mână), ciocane pentru zidari,
sape (unelte de mână), rindele, greble pentru
nisip, coase, foarfeci de tăiat crengi, tocătoare de
legume, foarfeci mari de grădină (foarfeci).
11. Autodave, electrice, pentru gătit/oale sub
presiune, electrice, grătare (aparate de gătit),
fitinguri pentru baie, instalaţii pentru baie/
instalaţii sanitare pentru baie, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, arzătoare, corpuri de iluminat
pentru plafoane, ustensile pentru gătit, electrice,
aragazuri/maşini de gătit, plite electrice, lămpi
cu lumină rece, ventilatoare electrice pentru
uz personal, arzătoare pe gaz, boilere cu gaz,
aparate de uscare a mâinilor pentru băi, pistoale
cu aer cald, aparate de încălzire, instalaţii
de încălzire, cazane de încălzire, instalaţii de
încălzire (apă)/instalaţii pentru încălzirea apei,
aparate de încălzire, electrice, fitinguri pentru
baie cu aer cald, felinare pentru iluminat,
becuri, electrice, aparate şi instalaţii de iluminat,
robinete pentru ţevile de apă/robineţi pentru
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ţevile de apă, chiuvete, sobe (aparate de
încălzire), instalaţii de distribuire a apei.

───────

(210) M 2021 04876
(151) 24/06/2021
(732) CLUSTER POWER S.R.L., STR.

TELESCOPULUI NR. 29-31, ET. 2,
AP. 8, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

cluster power

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.02.01

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru, negru, turcoaz

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

42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare, autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2021 04877
(151) 24/06/2021
(732) STRETTO COFFEE 2 GO S.R.L.,

SOSEAUA STRAULESTI NR.
76-86, PARTER, CAMERA NR.
38, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA S.R.L., BD. A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)
PLUG IN

(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.

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Administrarea afacerilor din domeniul
alimentației publice, în special în domeniul
cafenelelor, în sistem de franciză, asistență
comercială privind sistemul de franciză pentru
operarea unor cafenele, asistență privind
comercializarea produselor din clasele 29, 30
și 32 în cafenele, în cadrul unui contract de
franciză, servicii de asistență în afaceri privind
înființarea și operarea de francize in legătură cu
operarea cafenelelor.
43. Servicii de cafenea.

───────

(210) M 2021 04878
(151) 24/06/2021
(732) MULTIMAGINATION S.R.L.,

STR. EMIL RACOVITA NR. 102,
JUDEȚUL CONSTANȚA, AGIGEA,
907015, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Multimagination

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

40. Servicii de imprimare.
42. Artă grafică și design.

───────
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IANCU GONŢEA NR. 85, JUDETUL
BRASOV, SAT ȘIMON , COMUNA
BRAN, BRAȘOV, ROMANIA
GEORGIANA GÂRBACEA, STR.
IANCU GONŢEA NR. 85, JUDETUL
BRASOV, SAT ȘIMON, COMUNA
BRAN, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

PANNER TRANSYLVANIA
ARTISAN BRANKERY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.07.02

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

───────

(210) M 2021 04880
(151) 24/06/2021
(732) DEVMIND SRL, STR. FABRICII,

NR. 53, AP. 65, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060822, ROMANIA

(540)

NONAME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de cofetărie şi gelaterie, servicii de catering,
servicii  oferite  de  baruri,  restaurante, 
cafenele,placintarii, patiserii.

(210) M 2021 04879
(151) 24/06/2021
(732) IOAN-REMUS GÂRBACEA, STR.

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie
şi cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și
alte înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop
de melasă, covrigi, covrigei, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), cornuri, produse de patiserie,
prăjituri,  tarte  și  biscuiți  (prăjiturele),  produse 
pe  bază  de  ciocolată, deserturi  cu  înghețată, 
parfeuri, șerbeturi, torturi, torturi de înghețată, 
biscuiți,  bezele,  brioșe (muffins),  ecleruri, 
fursecuri, plăcinte, tarte,  sufleuri, vafe.
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(210) M 2021 04881
(151) 24/06/2021
(732) TERRABISCO S.A., CALEA

FLOREASCA NR. 60, ETAJ
6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GRAND BATON

(531) Clasificare Viena:
01.15.03; 27.05.01; 27.05.02

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

clase:
30. Batoane de cereale, batoane energizante.

───────

(210) M 2021 04882
(151) 24/06/2021
(732) SC PRIMAVERA GUARD SRL,

STR LIVENI NR 39, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PRIMAVERA GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizica a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2021 04883
(151) 24/06/2021
(732) SC TEAM GUARD CORE

SECURITY SRL, STR LIVENI
NR 39, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

TEAM GUARD
CORE SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizica a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a stisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2021 04884
(151) 24/06/2021
(732) SC TEAM GUARD EXPERT

SECURITY SRL, STR. LIVENI
NR. 39, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TEAM GUARD
EXPERT SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2021 04885
(151) 24/06/2021
(732) SC PASTEL AGE SRL, STR.

ARDELENI NR. 33, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

abunament

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu deschis
(Pantone 137C), portocaliu închis
(Pantone 151C), roşu (Pantone 179C),
galben (Pantone 107C), verde deschis
(Pantone 362C), verde închis (Pantone
362C), turcoaz (Pantone 3272C),
albastru (Pantone 7461 C), mov
(Pantone 675C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 04886
(151) 24/06/2021
(732) SC PASTEL AGE SRL, STR.

ARDELENI NR. 33, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
abunament

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 04887
(151) 24/06/2021
(732) S.C. EURO FARM S.R.L., STRADA

GLADIOLELOR NR. 6A, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, 510218, ALBA,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
24.13.25; 11.03.02; 03.11.02; 29.01.15;
19.03.01
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(591) Culori revendicate:verde (#7CB328,
#94C637, #BCE869, #254C05,
#326109), alb (HEXA #FFFFFF,
#163503, #F8F9F8, #666666,
#666666), negru (HEXA #173602,
#38690A, #F8F7F9, #5D0506,
#000000), roz (HEXA #E7AA8F,
#F3DAD0, #E9C6BE), crem
(HEXA #E8D6C4), gri (#BCBFC4,
#CECFD4, #2B2A29, #E2E4E7,
#DFDFDF, #808080, #CCCCCC), roşu
(HEXA#C41E22, #C51F23, #A81215,
#D92024, #AD1618), maro (HEXA
#67060B), portocaliu (HEXA #D92528,
#DC604C)

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

3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare si
preparate dietetice de uz uman sau veterinar,
produse și articole pentru igienă, preparate și
articole dentare.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual.
10. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte, susținătoare și suporturi
de uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, protetică și
implanturi artificiale, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
echipament pentru exerciții fizice, dispozitive
pentru protecția auzului, dispozitive pentru
mobilitate, aparate și instrumente medicale și
veterinare, instrumente ajutătoare pentru sex.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare
din hârtie, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
acoperitoare pentru tăvi de instrumente dentare,
fabricate din hârtie, articole decorative din
hârtie pentru centrul mesei, bannere din hârtie,
batiste de hârtie, batistuțe de hârtie, bavete cu
mâneci, din hârtie, bavete din hârtie, bavete
din hârtie pentru bebeluși, hârtie folosită pe
mesele de examinare, pancarte din hârtie sau
carton, placarde din hârtie, prosoape de hârtie,
prosoape din hârtie, pungi pentru ambalare din
hârtie biodegradabilă, șervete din hârtie de uz
cosmetic, șervețele de hârtie, șervețele de unică
folosință, șervețele din celuloză, șervețele din
celuloză de uz cosmetic, șervețele din hârtie,
stegulețe decorative din hârtie, stegulețe din
hârtie, hârtie de ambalaj, ambalaj de carton,

ambalaj din plastic, ambalaje din carton sau
din hârtie pentru sticle, ambalaje din hârtie
sau carton pentru sticle, ambalaje ermetice
din hârtie, benzi adezive securizate din plastic,
benzi de hârtie, ambalaje vidate din carton, cutii
confecționate din carton, cutii confecționate din
hârtie, cutii de ambalat din carton, cutii de carton
din fibră, cutii de expunere din carton, cutii de
hârtie pentru livrarea bunurilor, cutii de transport
realizate din hârtie, cutii din carton, cutii din
carton pentru ambalat, cutii din carton pentru
ambalare vândute în formă asamblată, cutii din
carton sau din hârtie, cutii din fibră de lemn,
cutii din hârtie, cutii din hârtie sau carton, cutii
pentru ambalat din carton, cutii pentru ambalat
din hârtie, cutii pliabile din carton, cutii pliabile din
carton pentru ambalare, cutii pliabile din hârtie,
foi de hârtie pentru ambalat, foi de plastic pentru
ambalat, folii cu bule de aer pentru împachetat,
folii cu bule de aer, din material plastic, pentru
ambalarea sau condiționarea mărfurilor, folii de
plastic pentru împachetat și ambalat, folii din
acetat de celuloză pentru ambalat, folii din
acetat de celuloză pentru împachetat, folii din
material plastic pentru ambalaj, folii din materiale
plastice pentru ambalat, folii din plastic pentru
ambalare, folii din plastic pentru ambalat, folii
din polietilenă pentru ambalat sau împachetat,
hârtie pentru pungi și saci, hârtie rezistentă
la mucegai, material plastic pentru ambalat,
materiale de ambalat din carton, materiale
de ambalat din hârtie reciclată, materiale de
ambalat din produse pe bază de minerale
care înlocuiesc hârtia, materiale de împachetat
confecționate din hârtie, materiale de împachetat
din carton, materiale pentru ambalat, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, materiale
plastice pentru ambalat, materiale plastice cu
bule de aer pentru împachetat, materiale plastice
cu bule de aer pentru ambalat, plicuri cu burduf
din hârtie, plicuri cu burduf din hârtie cartonată,
plicuri de hârtie pentru împachetare, plicuri din
hârtie sau din carton pentru sticle, pungi cu
mânere, pungi de ambalat din hârtie, pungi
de hârtie, pungi de hârtie destinate utilizării
în sterilizarea instrumentelor medicale, pungi
de hârtie pentru ambalat, pungi de plastic
pentru ambalat și împachetat, pungi de plastic
pentru cumpărături, pungi din plastic pentru
ambalat, pungi pentru ambalare din plastic
biodegradabil, pungi (învelitoare, săculețe) de
ambalaj din hârtie sau material plastic, pungi
de plastic pentru împachetare, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi universale de plastic,
pungi și saci de hârtie, punguțe de hârtie
pentru împachetat, recipiente de ambalat din
celuloză regenerată, recipiente de ambalat din
hârtie, recipiente din carton pentru ambalare,
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recipiente din carton pentru ambalat, recipiente
din hârtie pentru ambalare, recipiente din hârtie
pentru ambalat, recipiente pentru ambalare cu
carton, recipiente pentru ambalare din carton,
rolă de folie din plastic pentru ambalat produse
farmaceutice.
18. Genți fabricate din pânză, genți din
pânză, plase de cumpărături, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
truse medicale goale, pentru uzul medicilor.
20. Accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii nemetalice pentru magazin,
afișaje verticale pliabile realizate din materiale
înrămate, afișare (tablouri de -), afișe tipărite din
vinil, articole pentru afișarea prețului la punctele
de vânzare, realizate din materiale plastice,
aviziere din plută, baloane publicitare, baloane
publicitare gonflabile, benzi decorative din plastic
pentru aplicarea pe fațadele magazinelor, benzi
decorative din plastic pentru aplicarea pe vitrine
de expunere, display-uri publicitare la punctul
de vânzare, dulapuri pentru prezentare (altele
decât cele frigorifice), ecrane (mobilier) pentru
afișare, ecrane de prezentare (mobilier), ecrane
de prezentare pliabile, ecrane de prezentare
pliabile folosite la expuneri în conferințe, ecrane
de prezentare pliabile folosite în expoziții, ecrane
de prezentare pliabile folosite în magazine,
ecusoane din plastic, elemente de expunere
portabile pentru vânzări (mobilier), embleme
pentru vehicule, nu din metal, firme din
material plastic, indicatoare din lemn sau plastic,
mobilier de expunere, mobilier de expunere
pentru puncte de vânzare, mobilier expunere
mărfuri (nemetalic), mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier pentru magazine, obiecte
publicitare gonflabile, panou pentru informații
(aviziere) din plută, panouri de afișaj (altele decât
cele electronice), panouri de afișare, panouri
de afișare a publicității (mobilier), panouri
de afișare autocolante, panouri de afișare
publicitare, panouri de anunțuri (indicatoare)
din plută, panouri de expunere din materiale
plastice, panouri de expunere pentru expoziții,
panouri de expunere portabile pentru afișare,
panouri de expunere prevăzute cu bare metalice
pliabile și interconectabile, panouri de expunere
sub formă de mobilier, panouri de prezentare
pentru spații comerciale, panouri despărțitoare
pentru prezentări, panouri din materiale plastice
de uz publicitar (neluminos), panouri din
plastic pentru afișare publicitară (neluminoase),
panouri din plastic pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), panouri din plastic transparent
care sunt părți ale recipientelor de
ambalat, panouri din sticlă pentru afișarea

reclamelor (neluminoase), panouri pentru
afișarea materialelor grafice, panouri pentru
expoziții, panouri pentru expunere (neluminate
și nemecanizate), panouri pentru scopuri
publicitare (neluminate și nemecanizate),
panouri pliabile pentru expunere, panouri
publicitare, panouri publicitare de plastic, panouri
publicitare din lemn, panouri/table din material
plastic, plăci din lemn pentru scopuri publicitare
(neluminoase), plăci mobile de afișare, plăcuțe
confecționate din plastic, plăcuțe din plastic,
portcarturi sub formă de panouri de prezentare,
rafturi de magazin, rafturi de prezentare, rafturi
de prezentare cu poziții multiple confecționate
din tuburi de aluminiu și oțel, rafturi de prezentare
mobile (mobilier), rafturi de prezentare pentru
expunerea produselor în scopul vânzării, rafturi
pentru expunerea de produse în scopuri
de prezentare, rafturi pentru tipărituri pentru
prezentarea de materiale tipărite, rafturi pentru
tipărituri pentru stocarea de materiale tipărite,
semne gonflabile din plastic, standuri de mărfuri
(nemetalice), standuri de prezentare, standuri de
prezentare asamblate, standuri de prezentare
nemetalice, standuri de prezentare pentru
mărfuri, suporturi din plastic pentru sigle de
firme, suporturi pentru expunerea materialului
de prezentare, suporturi pentru materiale de
prezentare (mobilier), suporturi pentru reviste,
suporturi pentru tejghele, suporturi pentru
utilizări multiple (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), suporturi rotative (mobilier), suporturi
transparente din plastic pentru ecusoane,
table pentru prezentări, tejghele de prezentare
(neelectrice), tejghele pentru expunere, tăvi
sub formă de mobilier de expunere în
magazine, unități de expunere folosite în
scopuri promoționale, unități de expunere pentru
prezentări, unități de prezentare asamblate
(mobilier), vitrine, vitrine de expoziție, vitrine de
prezentare, vitrine de prezentare (altele decât
vitrinele frigorifice), vitrine pentru expunerea
mărfurilor, vitrine pentru prezentare
35. Afișaj, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, campanii de marketing,
compilare, producție și diseminare de
material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare
de campanii promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de conceptii de
publicitate, difuzarea de date privind publicitatea,
editare post-producție de publicitate și
reclame, editare și actualizare de texte
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publicitare, expoziții comerciale și servicii
expoziționale, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, furnizare de modele
în scopuri publicitare, furnizare de servicii
publicitare, lipirea de afișe publicitare, marketing
de produse, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, marketing de referință,
întocmire de reclame, întocmirea de texte de
publicitate comercială, marketing destinat unui
anumit scop, marketing direct, marketing pe
internet, marketing promoțional, împărţirea de
eşantioane de produse, organizare de lansări
de produse, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, (organizarea de) trageri la sorți
cu premii în scopuri publicitare, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, plasare de reclame, plasarea
de anunțuri publicitare pentru terți, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
pregătire de anunțuri publicitare, pregătire de
anunțuri publicitare personalizate, în folosul
terților, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, pregătire de publicații publicitare,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare de
exterior pentru terți, pregătire și plasare de
anunțuri publicitare pentru terți, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, pregătirea și distribuirea reclamelor,
producție de material publicitar, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
materiale publicitare, promovare de produse și
servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, promovare de
produse și servicii ale terților prin programe de
carduri de reduceri, promovare de produse și
servicii ale terților printr-un program de carduri
cu premii de fidelitate, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
promovarea comercială, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, promovarea vânzărilor pentru
terți, publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea

de broșuri publicitare, publicitate în reviste,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, publicitate on-line într-o
rețea informatizată, publicitate online, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, publicitate
în sectorul transport și livrare, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
radio și de televiziune, publicitate referitoare
la produse farmaceutice și de imagistică in
vivo, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, reactualizarea
materialelor publicitare, realizare de broșuri
publicitare, realizare de material publicitar,
realizare de materiale publicitare, reproducere
de material publicitar, servicii promoționale
comerciale, servicii promoționale de publicitate,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, servicii de publicitate și
reclamă, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate și marketing, servicii
de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
publicitate și de promovare de vânzări, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate privind produse farmaceutice
pentru tratarea diabetului, servicii de publicitate
în presă, servicii de publicitate exterioară, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
de exterior, servicii de promovare comercială,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
publicitate, servicii de poziționare a mărcilor,
servicii de prezentare a produselor către public,
servicii de promovare, servicii de merchandising,
servicii de layout în scopuri publicitare, servicii
de marketing, servicii de marketing comercial,
servicii de marketing direct, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale.

───────
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(210) M 2021 04888
(151) 24/06/2021
(732) METAPHORA ART SRL, STR.

PICTOR THEODOR AMAN NR. 42,
ET. AP. 5, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

METAPHORA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.03; 26.04.12

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

14. Bijuterii, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii
și bijuterii din plastic, bijuterii prețioase,
pietre prețioase, metale prețioase, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
fantezie, bijuterii fantezie, imitații, ceasuri.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin canalele de
comunicare, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
sociala, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe Internet, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe Internet,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, servicii de vânzare prin licitații online
prin Internet, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare online,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceasuri inteligente.

───────

(210) M 2021 04889
(151) 24/06/2021
(732) S.C. EURO FARM S.R.L., STRADA

GLADIOLELOR, NR. 6A, JUDEŢ
ALBA, ALBA IULIA, 510218, ALBA,
ROMANIA

(540)
Sănătatea Dumneavoastră
este preocuparea noastră!

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

3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare si
preparate dietetice, preparate și articole dentare,
produse și articole pentru igienă.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual.
10. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, protetică și
implanturi artificiale, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru sex, dispozitive pentru
protecția auzului, dispozitive pentru mobilitate,
aparate și instrumente medicale și veterinare.
16. Acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, articole decorative
din hârtie pentru centrul mesei, bannere din
hârtie, batiste de hârtie, batistuțe de hârtie,
bavete cu mâneci, din hârtie, bavete din hârtie,
bavete din hârtie pentru bebeluși, bucăți de
material cu textura în relief, utilizate pentru
mărunțiș și pentru a facilita apucarea acestuia
cu mâna, cârpe de șters din hârtie, căptușeli
din hârtie pentru vasul de toaletă, dischete
demachiante din hârtie, fanioane de hârtie, fețe
de masă de hârtie, fețe de masă din hârtie,
fețe din hârtie pentru masă, hârtie folosită pe
mesele de examinare, hârtie pentru șervețele,
hârtie pergament, pancarte din hârtie sau
carton, placarde din hârtie, prosoape de hârtie,
prosoape de hârtie pentru față, prosoape de
hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, prosoape din hârtie, prosoape
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igienice din hârtie pentru mâini, protectoare
din hârtie pentru schimbatul scutecelor, șervete
de masă, din carton, șervete din hârtie de
uz cosmetic, șervetele de masă din hârtie,
șervețele de buzunar din hârtie, șervețele de
hârtie, șervețele de unică folosință, șervețele din
celuloză, șervețele din celuloză de uz cosmetic,
șervețele din celuloză de uz casnic, șervețele
din hârtie, șervețele din hârtie pentru față,
șervețele pentru baie, stegulețe decorative din
hârtie, stegulețe din hârtie, traverse de masă din
celuloză, traverse de masă din hârtie, șervețele
pentru demachiat, din hârtie, suporturi pentru
afișe din hârtie sau carton, blocnotesuri, carton,
carton bristol, carton colorat (carton colorat),
carton confecționat din dud japonez (senkasi),
carton din pastă de lemn (papetărie), carton
manila, carton tare, cartonașe pentru notițe în
alb, coli de hârtie (papetărie), coli de hârtie
pentru notițe, cutii de carton pentru atenții
oferite invitaților, hârtie pentru electrocardiografii,
foi de hârtie (papetărie), foi volante, hârtie,
hârtie adezivă, hârtie autocopiativă fără carbon,
hârtie calandrată, hârtie de copiat (articole de
papetărie), hârtie de fax, hârtie de imprimat,
hârtie de mascare, hârtie de probe, hârtie de
sublimare termică, hârtie de tipar (produse finite),
hârtie din fibră, hârtie electrostatică, hârtie fină,
hârtie impermeabilă (alta decât cea utilizată în
construcții), hârtie impermeabilă, hârtie liniată
(produse finisate), hârtie luminiscentă, hârtie
mată, hârtie manila, hârtie pentru aparate
înregistratoare, hârtie pentru confecționat pungi
și sacoșe, hârtie pentru copiatoare și imprimante,
hârtie pentru electrocardiografe, hârtie pentru
fotocopiere, hârtie pentru imprimante cu laser,
hârtie pentru imprimare cu laser, hârtie pentru
imprimare digitală, hârtie pentru mașini de scris,
hârtie pentru publicații, hârtie pentru pungi și
saci, hârtie pentru reproducere, hârtie pentru
reviste, hârtie pergaminată, hârtie reciclată,
hârtie reciclată pentru copiatoare și imprimante,
hârtie rezistentă la acid, hârtie țesută, hârtie
tăiată cu laser, hârtie din pastă de lemn,
materiale pentru ambalat din hârtie, tipărite,
panouri indicatoare din hârtie sau carton, pungi
de ambalat din hârtie, pungi de hârtie pentru
ambalat, pungi din hârtie pentru ambalat,
rezerve de hârtie, întărituri din carton pentru
legarea cărților, sigle de firme din hârtie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic.
18. Genți de pânză, genți de plajă, genți de
mână, genți fabricate din pânză, genți din pânză,
genți pentru gimnastică, plase de cumpărături,
plase din fetru, port-bebe, portbebeuri (marsupii
tip fașă sau hamuri), portbebeuri pentru
transportul copiilor, portcarduri (marochinărie),

portmonee, portmonee de uz general, portofele,
inclusiv portcarduri, portofele, sacoșe cu șireturi,
sacoșe de cumpărături cu roți, sacoșe de
cumpărături din pânză, sacoșe de umăr, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe pentru cumpărături
cu două roți, sacoșe pentru cumpărături pe
roți, sacoșe pentru provizii, sacoșe reutilizabile
pentru cumpărături, sacoșe textile pentru
cumpărături, săculețe, săculețe pentru machiaj,
chei și alte obiecte personale, săculeți cu cordon,
truse medicale goale, pentru uzul medicilor.
20. Afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii nemetalice pentru magazin,
afișaje verticale pliabile realizate din materiale
înrămate, tablouri de afișare, afișe tipărite
din vinil, articole pentru afișarea prețului la
punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice, aviziere din plută, baloane publicitare,
baloane publicitare gonflabile, benzi decorative
din plastic pentru aplicarea pe fațadele
magazinelor, benzi decorative din plastic pentru
aplicarea pe vitrine de expunere, display-uri
publicitare la punctul de vânzare, dulapuri
pentru prezentare (altele decât cele frigorifice),
ecrane (mobilier) pentru afișare, ecrane de
prezentare (mobilier), ecrane de prezentare
pliabile, ecrane de prezentare pliabile folosite
la expuneri în conferințe, ecrane de prezentare
pliabile folosite în expoziții, ecrane de prezentare
pliabile folosite în magazine, ecusoane din
plastic, elemente de expunere portabile pentru
vânzări (mobilier), firme din lemn, firme
din material plastic, mese de expunere,
mobilier de expunere, mobilier de expunere
pentru puncte de vânzare, mobilier expunere
mărfuri (nemetalic), mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier pentru magazine, obiecte
publicitare gonflabile, panou pentru informații
(aviziere) din plută, panouri de afișaj (altele decât
cele electronice), panouri de afișare, panouri
de afișare a publicității (mobilier), panouri
de afișare autocolante, panouri de afișare
publicitare, panouri de anunțuri (indicatoare)
din plută, panouri de expunere din materiale
plastice, panouri de expunere pentru expoziții,
panouri de expunere portabile pentru afișare,
panouri de expunere prevăzute cu bare metalice
pliabile și interconectabile, panouri de expunere
sub formă de mobilier, panouri de prezentare
pentru spații comerciale, panouri despărțitoare
pentru prezentări, panouri din lemn pentru
afișarea reclamelor (neluminoase), panouri din
materiale plastice de uz publicitar (neluminos),
panouri din plastic pentru afișare publicitară
(neluminoase), panouri din plastic pentru
afișarea reclamelor (neluminoase), panouri
din plastic transparent care sunt părți ale
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recipientelor de ambalat, panouri din porțelan
pentru afișare publicitară (neluminoase),
panouri din sticlă pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), panouri pentru afișarea
materialelor de modelare, panouri pentru
afișarea materialelor grafice, panouri pentru
afișarea materialelor pictoriale, panouri pentru
expoziții, panouri pentru expunere (neluminate
și nemecanizate), panouri pentru scopuri
publicitare (neluminate și nemecanizate),
panouri pliabile pentru expunere, panouri
publicitare, panouri publicitare de plastic, panouri
publicitare din lemn, panouri/table din material
plastic, plăci confecționate din lemn, plăci din
lemn pentru scopuri publicitare (neluminoase),
plăci mobile de afișare, plăcuțe confecționate din
plastic, plăcuțe din plastic, rafturi de magazin,
rafturi de prezentare, rafturi de prezentare
cu poziții multiple confecționate din tuburi
de aluminiu și oțel, rafturi de prezentare
mobile (mobilier), rafturi de prezentare pentru
expunerea produselor în scopul vânzării, rafturi
pentru expunerea de produse în scopuri
de prezentare, rafturi pentru tipărituri pentru
prezentarea de materiale tipărite, rafturi pentru
tipărituri pentru stocarea de materiale tipărite,
rame pentru expozitoare, rame pentru panouri
de afișare, rame pentru panouri indicatoare,
semne gonflabile din plastic, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare panouri
de expunere, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare vitrine, seturi de
piese (vândute împreună) pentru asamblarea
standurilor de prezentare, sisteme de afișare,
standuri cu rame pentru expoziții (nemetalice),
standuri de expoziție (nemetalice, altele decât
structurile), standuri de expunere asamblate,
standuri de expunere de uz universal,
standuri de expunere prevăzute cu componente
structurale din metal, standuri de mărfuri
(nemetalice), standuri de prezentare, standuri de
prezentare asamblate, standuri de prezentare
nemetalice, standuri de prezentare pentru
afișe, standuri de prezentare pentru vitrinele
magazinelor, standuri de prezentare pentru
mărfuri, standuri de prezentare pentru vânzare
de produse, standuri de prezentare portabile
pentru reclame, standuri de prezentare verticale
portabile, standuri metalice de prezentare,
standuri publicitare din carton, standuri
transportabile nemetalice de prezentare (altele
decât structuri), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi cu mai multe poziții (mobilier), suporturi
de prezentare acrilice, suporturi din plastic
pentru sigle de firme, suporturi pentru broșuri
(sub formă de mobilier), suporturi pentru
expunerea materialului de prezentare, suporturi
pentru gantere, suporturi pentru materiale de

prezentare (mobilier), suporturi pentru reviste,
suporturi pentru tejghele, suporturi pentru
utilizări multiple (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), suporturi rotative (mobilier), suporturi
transparente din plastic pentru ecusoane, table
de jetoane cu litere (tablouri de afișare
goale), vitrine, vitrine de expoziție, unități de
prezentare asamblate (mobilier), unități de
expunere pentru prezentări, unități de expunere
folosite în scopuri promoționale, unități (mobilier)
pentru prezentarea lucrărilor de literatură,
tăvi sub formă de mobilier de expunere
în magazine, tăblițe din lemn sau materiale
plastice, tejghele pentru expunere, tejghele de
prezentare (neelectrice), table pentru prezentări,
table de scris cu cretă, pentru expunere, vitrine
de prezentare, vitrine de prezentare (altele decât
vitrinele frigorifice), vitrine pentru expunerea
mărfurilor, vitrine pentru prezentare.
35. Administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrare în materie de activități
de marketing, afișaj, campanii de marketing,
compilare de reclame pentru pagini web pe
internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizarea pe pagini web de internet, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet, compilare
de anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web,
colectarea de informații privind publicitatea,
compilare, producție și diseminare de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de fluturași publicitari, concepere
de logouri publicitare, concepere de material
publicitar, creare de texte publicitare, creare de
texte publicitare și în scop promoțional, crearea
materialului publicitar, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, furnizare de ghiduri
publicitare online cu funcție de căutare, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, editare și
actualizare de texte publicitare, editare post-
producție de publicitate și reclame, difuzarea
de date privind publicitatea, dezvoltarea și
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, dezvoltare de planuri
de marketing, dezvoltare de conceptii de
publicitate, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, furnizare
de servicii publicitare, lipirea de afișe publicitare,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de produse, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, întocmire de
planuri de marketing, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
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împărţirea de eşantioane de produse, marketing
promoțional, marketing prin telefon, marketing
pentru evenimente, marketing pe internet,
marketing direct, marketing digital, marketing
destinat unui anumit scop, plasare de reclame,
planificare de strategii de marketing, organizarea
de publicitate, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
plasare de reclame, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare de târguri comerciale
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de lansări de
produse, (organizarea de) trageri la sorți cu
premii în scopuri publicitare, prezentare de firme
și produse și servicii ale acestora pe internet,
prezentare de firme pe internet și în alte medii de
comunicare, pregătirea și distribuirea reclamelor,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătire și realizare de planuri
și concepte media și de publicitate, pregătire
și plasare de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare
de exterior pentru terți, pregătire de publicații
publicitare, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, pregătire de
documente publicitare, pregătire de campanii
publicitare, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, pregătire de
anunțuri publicitare, plasarea de anunțuri
publicitare pentru terți, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
producție de înregistrări de sunet în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție
de programe de teleshopping, producție de
materiale publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar, producție de clipuri publicitare pentru
radio, producție de clipuri publicitare, productie
de publicitate televizata si radiofonica, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
promovare de produse și servicii pentru terți,
promovare de evenimente speciale, promovare
de competiții și evenimente sportive, promovare
a vânzărilor prin mijloace audiovizuale,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, proiectare de studii de
marketing, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, producție de reclame

radio, producție de reclame cinematografice,
promovarea afacerii (publicitate), promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovare de servicii de asigurare,
in numele unor terti, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu
premii de fidelitate, promovare de produse
și servicii ale terților prin programe de
carduri de reduceri, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare
de produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
pentru terți, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovarea vânzărilor, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshoping,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-și
asocia produsele și serviciile cu programe de
premiere, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-și asocia produsele și serviciile cu
competiții sportive, promovarea produselor și
serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu activități sportive, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, promovarea comercială, publicitate
în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în cinematografe,
publicitate cu răspuns direct, publicitate,
pregătirea de texte publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, publicare electronică de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de
materiale publicitare online, publicare de
materiale publicitare, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vizualizeze și să compare în mod
convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianți, publicitate în reviste, publicitate
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în reviste, broșuri și ziare, publicitate în
sectorul transport și livrare, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terților
prin sponsorizare și contracte de licență
referitoare la evenimente sportive internaționale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de comunicații electronice, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin bannere, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate pentru site-urile
web ale firmelor, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vadă și să compare comod
serviciile oferite de respectivii comercianți,
redactare de scenarii pentru scopuri publicitare,
realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoțional, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, realizare de materiale
publicitare, realizare de material publicitar,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
anunțuri publicitare pentru terți, reactualizarea
materialelor publicitare, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
publicitate și reclamă, publicitate și marketing,
publicitate televizată, publicitate referitoare la
produse farmaceutice și de imagistică in
vivo, publicitate radiofonică, publicitate radio
și de televiziune, servicii de agenție de
publicitate, servicii de agenție de marketing,
reproducere de material publicitar, redactări de
texte publicitare, redactare de texte publicitare,
servicii de editare de texte publicitare, servicii
de editare de publicitate, servicii de creare
de mărci (publicitate și promovare), servicii
de creare de mărci, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de anunțuri
în scopuri publicitare, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, servicii de marketing prin telefon
(nu pentru vânzări), servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
servicii de marketing direct, servicii de marketing
comercial, servicii de marketing, servicii de
layout în scopuri publicitare, servicii de lansare
de produse, servicii de promovare și publicitate,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare comercială,

servicii de promovare a vânzărilor pentru terți,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare a afacerilor prestate
prin telex, servicii de promovare, servicii de
prezentare a produselor către public, servicii de
poziționare a mărcilor, servicii de merchandising,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, servicii de publicitate
în presă, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio
și televiziune, servicii de publicitate furnizate
prin internet, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate constând din
panouri cu două fețe purtate pe umeri
de persoane, servicii de publicitate, servicii
de publicitate privind produse farmaceutice
pentru tratarea diabetului, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii de
publicitate, promovare și relații publice, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la afecțiunile medicale, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de publicitate pentru produse de parfumerie,
servicii de publicitate pentru produse de
imagistică in vivo, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru aparate de imagistică in vivo,
servicii de publicitate pentru alte persoane,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
servicii de reclamă și publicitate, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme medicale, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii promoționale furnizate prin
telefon, servicii promoționale de publicitate,
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servicii promoționale comerciale, servicii de
telemarketing, servicii de strategie de marcă,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de relații cu publicul.

───────

(210) M 2021 04890
(151) 24/06/2021
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM ŞIRKETI, ORGANIZE
SANAYI BOLGESI 11 CADDE,
ESKISEHIR, TURCIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
08.07.16; 08.01.07; 29.01.13

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

clase:
30. Torturi/prăjituri.

───────

(210) M 2021 04891
(151) 24/06/2021
(732) GRADINA VISELOR RD SRL, STR.

ELIZA NR. 47, JUDEŢ SIBIU, SURA
MICA, 700381, SIBIU, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGA NR.
106, BL C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2,
JUDEŢ IAŞI, IASI, 707020, IAȘI,
ROMANIA

(540)

GRăDinA ViSeLOR

(531) Clasificare Viena:
05.01.01; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

31. Plante şi flori naturale, bulbi, puieţi şi
seminţe pentru plantare, produse agricole,
de acvacultură, horticole şi forestiere brute
şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete., decorațiuni florale (naturale),
decorațiuni florale (proaspete), decorații
florale (uscate), aranjamente florale uscate,
aranjamente florale uscate pentru butoniere.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de agenții de
import-export, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru horticultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse chimice pentru silvicultură, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la flori,
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servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu ridicata de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru horticultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru silvicultură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse horticole, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la flori, servicii de publicitate furnizate
florarilor, închiriere de spațiu publicitar pe site-
uri web, furnizare de informații de marketing prin
site-uri web.
41. Educatie, instruire, cursuri si workshop-
uri de specialitate in domeniul peisagistic,
divertisment, instruire în materie de aranjamente
florale.
44. Grădinărit peisagistic, consultanță
referitoare la peisagistică, design de grădină și
peisagistic, horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, amenajare peisagistică de grădini
pentru terți, închiriere de aranjamente florale,
contractare de închiriere de aranjamente florale,
servicii de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor, servicii oferite de
florării, aranjamentul florilor.

───────

(210) M 2021 04892
(151) 24/06/2021
(732) SC IL CALCIO MANAGEMENT

SRL, STR. POPA NAN 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
DELLA NONNA

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustari (snack bar).

───────

(210) M 2021 04893
(151) 24/06/2021
(732) DĂNUŢ-ADRIAN PETCU, DRM.

DEALU ALUNIŞ NR.43, BL. 1, ET.
7, AP. 60, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TRATTORIA BUONI AMICI

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

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

clase:
29. Carne şi produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci şi leguminoase prelucrate, insecte
şi larve preparate, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, alimente refrigerate
constând în principal din peşte, antreuri pe
bază de legume, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe de
mare, aripioare de pui, aperitive pe bază de
cartofi, bisque (supă), brioşe cu ouă, bucăţele
de piept de pui pane(nuggets), bucăţi de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvişuri,
bulgogi (fel de mâncare coreeană din carne
de vită), burtă de vită, calmar preparat, carne
de vită preparată, carne prăjită de pui, carne
preparată, cartofi prăjiţi sub formă de aperitive,
cartofi prăjiţi în formă de gofre, cartofi răzuiţi
prăjiţi (hash browns), cartofi umpluţi, chiftele din
peşte, chili con carne (tocană de ardei iute şi

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH , ŞOS.
PANTELIMON, NR. 243, SECTOR 2
BUCUREŞTI, 021608 , ROMANIA
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carne), mâncăruri preambalate care conţin în
principal fructe de mare, mâncare preambalate
constând în principal din vânat, clătite de cartofi,
consomme-uri (supe), cremă de fructe, cuiburi
de păsări, comestibile, falafel, fasole cu carne
de porc la conservă, fasole gătită în sos de
soia (kongjaban), feluri de mâncare preparate
din carne, fileuri de peşte la grătar, frigărui shish
kebab, frittata (omletă italiană), galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), ghiveci, ghiveci cu
ouă, gătit la vapori, gogoşi, gogoşi cu brânză
proaspătă de vaci, guacamole (avocado pasat),
gustări din alge marine comestibile, gustări pe
bază de brânză, gustări pe bază de carne,
gustări pe bază de cartofi, gustări pe bază
de fructe, gustări pe bază de lapte, gustări
pe bază de legume, gustări pe bază de tofu,
găluşte (din carne), mâncare gătită constând în
principal din carne de pui prăjită fâşii şi pastă
de ardei iute fermentat (dak-galbij, mâncare
gătită constând în principal din carne de pui şi
ginseng (samgyetang), mâncare gătită constând
în principal din carne de vită prăjită fâşii şi sos
de soia fermentat (sogalbi), mâncăruri congelate
care conţin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate constând
în principal din peşte, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri din peşte, mâncăruri gătite
care conţin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conţin în totalitate sau aproape în
totalitate carne de pui, mâncăruri gătite constând
în principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite constând în principal din peşte, mâncăruri
gătite şi congelate constând în principal din
legume, mâncăruri preparate care constau
integral sau în principal din vânat, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din peşte, legume, ouă fierte şi bulion (oden),
mâncăruri preparate care constau în principal
din kebab, mâncăruri preparate care conţin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
conţin (în principal) ouă, mâncăruri preparate
care conţin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conţin în principal
carne de raţă, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat, măsline
umplute, melci preparaţi (escargot), mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din peşte, mâncăruri preparate conţinând în
principal curcan, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
obţinute din carne de pui (care conţin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate pe bază de

carne, omlete, ouă marinate, ouă scoţiene, paste
pentru supă, pastrama de porc, pastrama de
pui, pastrama de raţă, pastrama din carne de
vită, peşte cu aromă de cartofi prăjiţi, peşte
gătit şi congelat, plăcintă cu carne, pârjoale din
carne, preparate pentru supă de legume, pui la
grătar (yakitori), pui teriyaki, quenelle (peşte),
rulouri din pastă de peşte, prăjite (chikuwa),
rosti (chiftele cu cartofi gratinaţi prăjiţi), salate
aperitiv, salate cu carne de pasăre, salate de
cartofi, salate de fructe, salate de legume, salate
pe bază de cartofi, salate preparate, salată
caesar, salată de pui, sarmale în foi de viţă,
sashimi, sos de brânză velveeta amestecat cu
ardei iuţi chiti, sos de fasole, sosuri de brânză,
supă cu bulete din maţa, supă de bame, supe,
surimi, tajine (fel de mâncare preparat din carne,
peşte sau legume), tocane (alimente), tocană
cu curry semipreparată, tocană de vită, tocăni,
turte din pastă de peşte fierte în abur sau
prăjite (kamaboko), turte din peşte şi cartofi
dulci zdrobiţi, fierte în abur (hampen), tzatziki,
amestecuri de brânză, bastoane de mozzareila,
brânzeturi, brânză tartinabilă, caş, caşcaval,
caşcaval afumat, creme de brânză, mascarpone,
mix de brânzeturi, budinci pe bază de lapte,
băuturi pe bază de produse lactate, deserturi
din iaurt, deserturi preparate din produse lactate,
deserturi reci din produse lactate, frişca, produse
lactate, lichior de ouă (non-alcoolic), produse
lactate tartinabile, produse tartinabile lactate cu
conţinut redus de grăsimi, shake-uri din lapte,
sosuri pe bază de lactate, sosuri pentru gustări,
supe şi baze de supă, extracte din carne.

30. Alimente preparate pe bază de tăieţei,
alimente sărate preparate din făină de cartofi,
aluaturi pentru pizza congelată pe bază de
conopidă, ananas pane, aperitive (tartine),
baghete umplute, baozi (chifle umplute),
bibimbap (orez amestecat cu legume şi carne
de vită), biscuiţi crackers cu aromă de legume,
biscuiţi crocanţi condimentaţi, biscuiţi cu aromă
de brânză, biscuiţi cu ceapă, biscuiţi de orez,
biscuiţi umpluţi cu brânză, blaturi de pizza coapte
în prealabil, blaturi de pizza, blaturi de pizza
congelate, brioşe, bulete de brânză expandate
(snacksuri de porumb), bulete din orez, chifle cu
gem de fasole, chifle umplute, chifle înăbuşite
umplute cu pastă de fasole roşie, chimichanga,
chipsun de crevetj, chipsuri de porumb cu gust
de legume, chipsuri din aluat wonton, chipsuri
taco, chipsuri tortilla: clătite, clătite americane,
clătite cu ceapă verde (pajeon), covrigei, crusta
de pizza, empanada (aluat umplut), fajitas (fel
de mâncare mexicană), feluri de mâncare în
special pe bază de orez, frigănele, gustări
alimentare cu cereale cu gust de brânză, gustări
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din tortilla, găluşte de creveţi, găluşte de orez,
gustări sărate pe bază de cereale, hamburgeri
cu brânză, hamburgeri gătiţi şi introduşi în
chifle, hot dog (sandvişuri), jeleu, jiaozi (găluşti
umplute), lasagna, lipii cu pui, macaroane cu
brânză, mâncăruri alcătuite în principal din paste,
mâncăruri care includ paste, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales
pe bază de paste, mâncăruri gătite, uscate şi
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar şi cu carne, peşte sau legume, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
pe bază de orez, mâncăruri preparate sub formă
de pizza, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, mâncăruri uscate prin îngheţare în
care orezul este ingredientul principal, paella,
paste făinoase umplute, pateuri cu câmatj,
pizza, pizza (preparată), pizza congelată, pizza
conservată, pizza fără gluten, pizza proaspătă,
pizza refrigerată, pizza împăturită (calzone),
pizze negătite, plăcintă cu carne, pătrăţele cu
ovăz, plăcinte, produse alimentare preparate
sub formă de sosuri, produse de patiserie
aromate, prânzuri la cutie constând din orez, cu
carne, peşte sau legume adăugate, prăjituri din
mei, produse de patiserie conţinând legume şi
carne de pasăre, produse de patiserie conţinând
legume şi peşte, produse de patiserie din
foitaj care conţin şuncă, produse de patiserie
din legume şi carne, produse din patiserie
congelate umplute cu carne, produse pentru
gustări conţinând în principal cereale, quiche
(tarte sărate), ravioli, rizoto, rulouri cu cârnaţi
proaspeţi, rulouri cu ou, rulouri de primăvară,
salată de macaroane, salate de paste, salată de
orez, sandvişuri, snacksuri răsucite cu gust de
brânză, spaghete cu sos de roşii ia conservă,
spaghetti şi chiftele, taco, tartă de orez, tăiţei
chow mein (mâncăruri pe bază de tăieţei),
tăiţei prăjiţi cu legume (japchae), tăiţei ramen,
tortillas, turte de orez sote (topokkij, turte din
orez, wbnton, gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat
şi şerbeturi, produse de patiserie, prăjituri, tarte
şi biscuiţi (prăjiturele). pâine, alimente care
conţin cacao (ca principalul ingredient), aluat din
biscuiţi graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, amestec kheer (budincă
de orez), arahide (produse de cofetărie pe bază
de -), bezele, biscuiţi cu gust de brânză, biscuiţi
crackers cu aromă de fructe, biscuiţi de graham,
biscuiţi săraţi, biscuiţi săraţi condimentaţi, biscuiţi
sub formă de napolitane sărate, brioşe cu fructe,
budinci, budinci gata preparate, budincă de gris,
budincă de orez conţinând stafide şi nucşoară,
chifle cu gem, chipsuri de cofetărie pentru
copt, ciocolată, ciocolată cu lichior, ciocolată de
casă sub formă de foaie crocantă cu boabe

de cafea măcinate, ciocolată tartinabilă: comuri,
cozonac pandoro, creme englezeşti custard
(deserturi la cuptor), creme pe bază de ciocolată,
deserturi cremă instant, deserturi preparate (pe
bază de ciocolata), deserturi preparate (produse
de cofetărie), dulciuri cu conţinut redus de
carbohidraţi, dulciuri nemedicinale care conţin
lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel, dulciuri pe bază de ginseng: flan,
fondue din ciocolată, fructe de pădure învelite
în ciocolată, fructe trase în ciocolată, gofre de
ciocolată, halva, jeleuri de fructe (cofetărie),
lapte de pasăre, produse de cofetărie pe
bază de marţipan migdale, nuga, orez sub
formă de cremă, panettone (cozonac italian),
pastile din miere cu ierburi aromatice (dulciuri),
pastă pentru sandviş cu ciocolată şi fructe
uscate, pateuri cu ciocolată, plăcinte cu iaurt
congelate, prăjituri pavlova preparate cu alune,
prăjituri din mei sau boabe de orez expandat
legate cu zahăr (okoshi), prăjituri uscate din
făină de orez cu zahăr (rakugan), praline
cu napolitană, produse alimentare care conţin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
brutărie, produse de brutărie fără gluten, produse
de caramel, produse de cofetărie care conţin
gem, produse de cofetărie care conţin jeleu,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie cu aromă de
ciocolată, produse de cofetărie cu aromă de
lemn dulce, produse de cofetărie cu aromă de
mentă (nemedicinale), produse de cofetărie cu
aromă de praline, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produsede cofetărie din ciocolată
conţinând praline, produse de cofetărie din
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie din
nuci, produse de cofetărie din zahăr cu glazură
de ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie îngheţate, produse de cofetărie
îngheţate care conţin îngheţată, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie umplute
cu vin, produse de patiserie din făină de cartofi,
produse pe bază de ciocolată, trufe cu rom
(produse de cofetărie), sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), specialităţi de patiserie, spume
de ciocolată, spume de desert (dulciuri), sufleuri
ca desert, tiramisu, trufe (produse de cofetărie),
vafe, gofre, via (cremă englezească custard),
azimă (lipie), baghete, biscuiţi aperitiv, biscuiţi
cu ceapă sau brânză, biscuiţi din pâine, biscuiţi
dulci sau săraţi, chifle, crutoane, foi pentru
tacos, foi pentru tortiila, gogoşi din mălai, lipie,
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lomper (lipie pe bază de cartofi), miniclătite,
pâine aromată cu condimente, pâine coaptă
în prealabil, pâine fără gluten, pâine la aburi,
pâine multicereale, pişcoturi, preparat de pâine
cu malţ prăjituri pentru ceai, prăjitură din drojdie
de bere, pâine nedospită în foi subţiri, pâine
nefermentată, pâine pita, pâine umplută cu
fructe, rulade de bacon.
43. Consiliere în domeniul culinar, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii
cu privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii cu privire la servicii de bar
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, servicii de consultanţa cu privire
la alimente, servicii de consultanţă cu privire
la prepararea mâncării, servicii de consultanţă
cu privire la tehnici de coacere, servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanţă în domeniul cateringului, servicii
de informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi,
servii oferite de baruri, servii oferite de bodegi
de vinuri, servii oferite de bufet salate, servii
oferite de bufete cu autoservire, servii oferite
de cantine, servii oferite de ceainării, decorare
de alimente, decorare de torturi, furnizare
de alimente şi băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente şi băuturi pentru oaspeţi,
furnizare de alimente şi băuturi pentru oaspeţi
în restaurante, furnizare de alimente şi băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente si băuturi în
gogoşării, furnizare de alimente şi băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente şi băuturi
în restaurante şi baruri, organizare de recepţii
pentru nunţi (mâncare şi băutură), organizare
de mese la hoteluri, servii oferite de pizzerii,
pregătirea şi furnizare de alimente şi băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, servii
oferite de restaurante (servirea mesei), servii
oferite de restaurante cu autoservire, servii
oferite de restaurante de delicatese, servii oferite
de restaurante specializate în preparate la grătar,
sculptură culinară, servicii ale barurilor servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentaţie,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de ceainărie, servicii de club pentru
furnizare de mâncare şi băuturi, servicii de
cluburi cu restaurante private, servicii de cluburi
de băut private, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi), servicii de mâncăruri
şi băuturi la pachet, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de mâncare la pachet

(take-away), servicii de ospitalitate (alimente
şi băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licenţă, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
servicii de restaurant washoku, servicii de
restauraţie pentru recepţiile firmelor (furnizare de
alimente şi băuturi), servicii de somelier, servicii
de terasă berărie, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor şi a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se serveşte îngheţată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servire de alimente şi băuturi,
servire de alimente şi băuturi pentru oaspeţi,
servire de alimente şi băuturi pentru oaspeţi
în restaurante, servire de alimente şi băuturi
în gogoşării, servire de alimente şi băuturi în
internet-cafe, servire de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, snack-baruri, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
şi echipamente pentru servirea de mâncare şi
băutură.

───────
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(210) M 2021 04894
(151) 24/06/2021
(732) ASOCIATIA HANDBAL CLUB

DOBROGEA SUD CONSTANTA,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU,
NR. 19, ET. 2, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

HCM Constanta

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 02.01.23; 21.03.01;
03.09.04

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

35. Managementul afacerilor sportivilor,
management promoțional pentru personalități
sportive, promovare de competiții și evenimente
sportive, administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), servicii de
management pentru sportivi de performanță,
management de afaceri cu privire la cluburi
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive.
41. Organizare de antrenamente sportive,
activități sportive, servicii sportive, organizarea
turneelor sportive, furnizarea instalațiilor
sportive, organizare de competiții sportive și

evenimente sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, producție de evenimente sportive,
organizarea de competiții sportive, organizare
de turnee sportive, coordonare de evenimente
sportive, arbitraj în cadrul evenimentelor
sportive, servicii furnizate de cluburi sportive,
servicii de antrenament pentru activități sportive,
organizare de evenimente și concursuri sportive,
organizare de activități sportive sau competiții,
pregătire cu privire la activități sportive,
organizare de cursuri de pregătire în activități
sportive, organizare și coordonare de competiții
sportive, organizare, planificare și coordonare
de competiții sportive, antrenament (instruire),
servicii de antrenamente fizice, organizare de
antrenamente de sport, organizare de cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, punere la dispoziție de instalații pentru
cluburi sportive.

───────

(210) M 2021 04895
(151) 24/06/2021
(732) S.C. ALCOVIN S.R.L., STR.

VITICULTORI NR. 2, JUDEŢ
TULCEA, MĂCIN, TULCEA,
ROMANIA

(540)
CORVUS

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Măcin.

───────

(210) M 2021 04896
(151) 24/06/2021
(732) S.C. ALCOVIN S.R.L., STR.

VITICULTORI NR. 2, JUDEŢ
TULCEA, MĂCIN, TULCEA,
ROMANIA

(540)
ESEU

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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33. Vinuri cu denumire de origine din arealul
Măcin.

───────

(210) M 2021 04897
(151) 24/06/2021
(732) FLORIN CIOMAG, STR.

CUCUTENI, NR 84, SECTOR 5,
BUCURESTI, 051266, ROMANIA

(540)

THE DINE’ SteakHouse

(531) Clasificare Viena:
01.03.02; 26.04.01; 26.04.07; 26.11.01;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 05.01.10; 05.03.20; 03.03.01;
03.03.24; 03.04.02; 03.04.24; 03.04.11;
03.04.24

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2021 04898
(151) 24/06/2021
(732) MANCAS M ANDREEA MARA

PFA, STR. 14 DECEMBRIE 1989,
NR.3, BL. PLOMBA, AP. 8, JUD.
IASI, IASI, 700062, IAȘI, ROMANIA
ANDREEA MARA MANCAS, BD.
C. A. ROSETTI, NR.3, BL.304, SC.
A, AP. 1, JUD. IASI, IASI, 700141,
IAȘI, ROMANIA

(540)

MEANDRA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.05.01

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

42. Servicii de design interior și exterior,
servicii de design interior pentru magazine,
proiectarea (designul) spațiului interior, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, servicii de design interior și servicii
conexe de informare și consiliere, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
decorațiuni interioare, consultanță în decorațiuni
interioare, design de decorațiuni interioare
pentru magazine, servicii de consultanță în
materie de decorațiuni interioare, servicii de
proiectare privind decorațiunile interioare pentru
birouri, servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru locuințe, servicii de artă grafică
și design, elaborare de tehnici de pictură.

───────
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(210) M 2021 04899
(151) 24/06/2021
(732) ASOCIATIA HANDBAL CLUB

DOBROGEA SUD CONSTANTA,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.
19, ET. 2, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

HANDBAL CLUB DOBROGEA
SUD CONSTANTA

(531) Clasificare Viena:
03.09.04; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
35. Managementul afacerilor sportivilor,
management promoțional pentru personalități
sportive, promovare de competiții și evenimente
sportive, administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), servicii de
management pentru sportivi de performanță,
management de afaceri cu privire la cluburi
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive.
41. Organizarea de antrenamente sportive,
activități sportive, servicii sportive, organizarea
turneelor sportive, furnizarea instalațiilor
sportive, organizare de competiții sportive și
evenimente sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, producție de evenimente sportive,
organizarea de competiții sportive, organizare

de turnee sportive, coordonare de evenimente
sportive, arbitraj în cadrul evenimentelor
sportive, servicii furnizate de cluburi sportive,
servicii de antrenament pentru activități sportive,
organizare de evenimente și concursuri sportive,
organizare de activități sportive sau competiții,
pregătire cu privire la activități sportive,
organizarea de cursuri de pregătire în activități
sportive, organizare și coordonare de competiții
sportive, organizare, planificare și coordonare
de competiții sportive, antrenament (instruire),
servicii de antrenamente fizice, organizare de
antrenamente de sport, organizarea de cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, punere la dispoziție de instalații pentru
cluburi sportive.

───────

(210) M 2021 04901
(151) 24/06/2021
(732) SCHILTHORN STUBE SRL, STR.

PELICANULUI NR. 5, AP. 26,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Schilthorn

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 01.15.11; 11.03.04; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Cafea, înlocuitori de cafea, guma de
mestecat, biscuiti, fursecuri, produse de
patiserie, miere, sirop de melasă, zahar, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, boabe de
cafea, extracte de cafea, cafea gata preparată,
concentrate de cafea, amestecuri de cafea,
cafea cu ciocolată, doze cu cafea, înlocuitori de
cafea, băuturi din cafea, cafea măcinată, cafea
aromată, cafea verde, cafea, cafea solubilă,
cafea decafeinizată, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, boabe de cafea măcinate,
boabe de cafea prăjite, esențe de cafea folosite
ca înlocuitori pentru cafea, cu excepția esențelor
eterice și a uleiurilor esențiale, băuturi pe bază
de cafea, băuturi gata preparate pe bază de
cafea, cafea prăjită, sub formă de pudră, granule
sau băutură, băuturi pe bază de cafea care
conțin înghețată (affogato), înlocuitori de cafea,
pe bază de cereale sau cicoare, băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte.
43. Servicii oferite de restaurante, asigurarea
de hrană și băuturi, servicii de restaurant
(alimente), bar, cafenea și catering, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi, servicii de alimentaţie publică
(cu privire la alimente, băutură şi hrană),
servicii de restaurant fast food, servicii de cafe-
restaurant şi cafenele, punerea la dispoziţie
a alimentelor, băuturii, hranei şi snacks-urilor,
servicii de bar, servicii de bistro, cafe-restaurant,
cafenele, cantine, servicii de catering, servicii
aferente cocktail-urilor incluse în această clasă,
servicii de fast food, servicii de preparare a
alimentelor, băuturii şi hranei, servicii în legătură
cu alte stabilimente incluse în aceasta, servicii
de restaurant, servicii oferite de snack baruri,
servicii la pachet (takeaway/takeout), servicii la
pachet pentru alimente şi băutură, servicii oferite
de ceainărie, servicii oferite de cramă-restaurant,
servicii de consultanţă, rezervări şi furnizarea de
informaţii cu privire la cele de mai sus incluse în
această clasă.

───────

(210) M 2021 04902
(151) 24/06/2021
(732) LICEUL TEORETIC ELF , STRADA

GEORGE COȘBUC NR. 1,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, EUGEN BROTE NR. 8,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

LICEUL TEORETIC ELF

(531) Clasificare Viena:
03.07.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru închis (HEX
#0039a6)

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

9. Suporturi de curs sub formă de carte
digitală pentru descărcare pe internet, materiale
descărcabile pentru facilitarea învăţării, precum:
slide-uri, grafice, broşuri, materiale audio
înregistrate descărcabile, materiale înregistrate,
cd-uri şi dvd-uri audio şi video, materiale de
prezentare online şi offline sub formă de broşuri
electronice descărcabile şi înregistrări video de
prezentare, materiale audio, înregistrări audio,
înregistrări sonore descărcabile, înregistrări
video descărcabile, înregistrări digitale,
înregistrări video, audio book-uri (înregistrări
audio, meditaţii ghidate, pachete de meditaţii
ghidate, audiobooks) descărcabile, suporturi
media educative descărcabile, publicaţii care pot
fi descărcate, manuale de instruire în format
electronic, publicaţii electronice descărcabile,
publicații electronice, și anume cărți, reviste,
broșuri și pliante educaționale, suporturi digitale
si inregistrari, suporturi digitale şi înregistrări
descărcabile care conţin sunete, imagini,
texte, informaţii sau software, cărţi în format
electronic, cărţi audio, materiale de curs
descărcabile, transmisii web, fişiere digitale
(podcast), podcast-uri video, înregistrări de date,
inclusiv audio, video, baze de date electronice
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înregistrate pe suporturi informatice referitoare la
educație, baze de date computerizate, baze de
date (electronice).
16. Materiale educative și didactice, materiale
educative tipărite, materiale de instruire sau
invăţământ (cu excepţia aparatelor), material
didactic (cu excepţia aparatelor), materiale
tipărite pentru instruire, materiale de instruire
tipărite, publicaţii educative, manuale didactice,
manuale destinate instruirii, manuale de
instrucțiuni pentru educație, suport de curs
tipărit în format fizic pe hârtie, anuare (publicații
tipărite), cărți educative, reviste (publicații
periodice), broşuri şi materiale tipărite pentru
facilitarea procesului de predare, articole de
papetărie și accesorii educative.
35. Publicitate, conducerea, gestiunea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, căutare
de sponsorizare, coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor educaționale referitoare
la înregistrarea cursurilor online, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
reproducere de documente, gestionare de
fisiere informatice, înregistrarea şi compilarea
datelor şi informaţiilor (lucrări de birou),
sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
regruparea şi actualizare de date in baze
de date computerizate, servicii de suport
administrativ pentru schimb de elevi în
străinătate, administrare de programe de
schimburi culturale şi educative, gestionarea
programelor de schimburi culturale şi educative,
analiza, evaluarea şi plasarea elevilor în familii
care găzduiesc elevi (servicii de birou), analiza,
evaluarea şi plasarea candidaţilor pentru instituţii
de învăţământ ale terţilor (servicii de birou),
analiza şi evaluarea familiilor care găzduiesc
elevi (servicii de birou), servicii de suport
administrativ pentru familiile care găzduiesc
elevi, pentru a le pregăti pentru primirea elevilor.
41. Educație și instruire, servicii furnizate
de liceu (educaţie sau divertisment), servicii
de învățământ liceal, învățământ liceal,
servicii școlare (educaţie, instruire), servicii
educaţionale, servicii educative oferite de școli,
servicii educaționale furnizate de școli, servicii
educaționale de furnizare a cursurilor de
educație, mentorat educațional pentru elevi,
instruire, meditații, organizare de examene
pentru evaluarea nivelului de pregătire,
organizare de examinări și teste în domeniul
educaţiei, teste educative (servicii de educaţie),
furnizare de cursuri de instruire la nivel

de liceu, furnizare de cursuri educationale,
furnizare online de reviste cu articole pe
teme educaționale care nu pot fi descărcate,
furnizare de publicații electronice, furnizarea
de publicaţii electronice online,nedescărcabile,
educaţie fizică, servicii de tabere sportive,
servicii de tabere de vară (divertisment şi
educaţie), prezentări cinematografice, servicii de
club (amuzament sau educaţie), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de serbări în scopuri educative sau
de divertisment, organizarea de evenimente în
scopuri sportive, organizarea de evenimente
în scopuri de divertisment, organizarea de
evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente în scopuri educaţionale,
organizarea competiţiilor sportive, organizare de
spectacole în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea şi coordonarea de cursuri, seminarii
şi ateliere de lucru, cursuri școlare legate
de sprijinul educaţional, elaborare (redactare)
de manuale educative, publicare de manuale
școlare, publicare de materiale educative,
publicare de cărți educative, publicare de texte
educative, scrierea şi publicarea de texte,
cu excepţia textelor publicitare, toate aceste
servicii desfăşurate în cadrul şi în legătură cu
educaţia, asigurarea de activităţi şi evenimente
educative cu privire la subiecte, locuri şi
evenimente culturale, istorice şi sociale, servicii
de educaţie, şi anume coordonarea de cursuri
de limbi străine, asigurarea de activităţi şi
evenimente educative cu privire la subiecte,
locuri şi evenimente culturale, istorice şi sociale,
informații în materie de educație, furnizare de
informații și știri online în domeniul educației,
informaţii referitoare la educaţie, servicii de
informare cu privire la învățământul liceal,
consiliere în legătură cu servicii oferite de școli
(educație), servicii de consiliere în materie de
educație, servicii de consultanță cu privire la
educație și instruire, servicii de consultanță
în domeniul educației, dezvoltare şi susţinere
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru elevi, întreținerea relațiilor
educaționale, didactice cu străinătatea, și anume
schimb cultural de elevi și cadre didactice,
intermedieri de elevi naționali și străini în cadrul
școlilor din țară și străinătate, servicii de plasare
în instituţii de învăţământ superior, şi anume
asistarea elevilor in procesul de înscriere în
instituţii de învăţământ superior.

───────
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(210) M 2021 04903
(151) 24/06/2021
(732) ALEXANDRU STAN, CALEA

GRIVITEI 190, BLOC F, SC. B, ET.
6, AP. 60, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARIAN PARASCHIV, STR.
LIBERTATII 79, SAT CACIULATI,
JUDEȚUL ILFOV, MOARA VLASIEI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

LABORATORIO BREW ROOM

(531) Clasificare Viena:
26.02.05; 27.05.01; 27.05.24

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

───────

(210) M 2021 04904
(151) 24/06/2021
(732) YOUSEF AZZAM, CALEA

MOȘILOR NR. 209, BL. 17,
SC.2, ET. 4, AP. 46, SECTOR 2,
BUCURESTI , ROMANIA

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

(540)

sw SMILEWELL

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 02.09.08; 27.05.01; 24.17.02

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

44. Ambulatorii, asistență medicală la domiciliu,
consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, controale medicale, furnizare de
informatii referitoare la sanatate, furnizarea
de informatii medicale prin intermediul unei
retele globale de calculatoare, furnizarea de
servicii de îngrijire a sănătății la domiciliu,
management de servicii de asistență medicală,
monitorizarea pacienților, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de consultanță
în domeniul asistenței medicale, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii medicale și de sănătate, servicii
oferite de clinici medicale, asistență medicală,
asistență medicală de urgență, consiliere
medicală, consultanță privind asistența medicală
oferită de doctori și de alt personal medical
specializat, consultanță și servicii de informații
despre produse medicale, consultații medicale,
emiterea de rapoarte medicale, examinarea
medicală a persoanelor, furnizare de asistență
medicală, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), rezervări la
restaurant, servicii de rezervări la restaurant,
servicii oferite de baruri
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───────

 de  chirurgie  estetică  și  plastică,  servicii  de 
terapie  luminoasă,  servicii  de  terapie  cu  
ventuze,  servicii  de terapie  autogenă,  servicii

 intraorală  3shape,  servicii  de  modelare  
digitală  a  zambetului  prin  tehnologia  smile  
design, servicii de terapie, servicii de meditație, 
servicii  de  medicină  alternativă,  servicii  de  
medicină regenerativă,  servicii  de  îngrijire  a  
frumuseții,  servicii  de  consultanță  cu  privire  la 
tratamentele de înfrumusețare, servicii de clinici

de chirurgie dento-alveolară, servicii de scanare

 termoterapie  medicală,  terapie  ayurvedică, 
termoterapie medicală.

medicale, furnizare de tratament medical, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de telemedicină, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, servicii prestate de medici, anestezie
dentară, asistență stomatologică, servicii de
chirurgie, consiliere în domeniul stomatologiei,
consultații stomatologice, furnizare de informații
despre stomatologie, montare de pietre
prețioase în proteze dentare, servicii de
albire a dinților, servicii de consiliere în
materie de instrumente stomatologice, servicii
de curățare a dinților, servicii de igienă
dentară, servicii de ortodonție, servicii oferite
de clinici dentare, stomatologie estetică,
închiriere de instrumente stomatologice, servicii
de stomatologie, servicii de stomatologie
estetică, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
stomatologie veterinară, servicii de implantologie
dentară, servicii de parodontologie, servicii
de endodontie, servicii medicale de estetică
dentară, servicii de odontoterapie, servicii de
radiologie şi imagistica dentară, servicii de
protetică dentară, servicii de pedodonţie, servicii

  de  aromaterapie,  servicii  paramedicale,  
servicii  în  domeniul  reiki  (tehnică  de  
vindecare  în  medicina  alternativă),  servicii  
personale  terapeutice  referitoare  la 
îmbunătățirea  circulației  sangvine,  tratament 
cosmetic  cu  laser  pentru  varicozități,  testare 
medicală  în  scopul  diagnosticării  sau  pentru 
tratament, testare genetică în scopuri medicale,


