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Cereri Mărci publicate în 01/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06123 25/08/2021 ROBERT-LAURENTIU-

NICOLAE GURAN
CORMORANII

2 M 2021 06203 25/08/2021 VITISIM COTEȘTI S.R.L. Mon Rose by Pandora

3 M 2021 06204 25/08/2021 SLH CAPITAL SRL Vitalitas Centru de longevitate
activă

4 M 2021 06205 25/08/2021 ANDREI VOCILA ALBERT RESIDENCE

5 M 2021 06206 25/08/2021 AHMED DAVID ALTUNCI EYFEL

6 M 2021 06207 25/08/2021 SC TERMO AMBIENT DESIGN
SRL

CALDORE

7 M 2021 06209 25/08/2021 MARIA SIMONA MIHU LACAFEI specialty coffee

8 M 2021 06210 25/08/2021 FUNDAȚIA ROMANIAN
BUSINESS LEADERS

Hai în România!

9 M 2021 06211 25/08/2021 AURORA COM SRL AURORA DUPĂ REȚETE
VECHI

10 M 2021 06212 25/08/2021 PEDALAS RO SRL PEDALAS MOVING FOR A
BETTER LIFE

11 M 2021 06213 25/08/2021 VITISIM COTEȘTI S.R.L. mon rose by Pandora

12 M 2021 06214 25/08/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

ed EUROPEAN DRINKS
INTERNATIONAL

13 M 2021 06215 25/08/2021 COMPAGNIE FINANCIÈRE
ET DE PARTICIPATIONS
ROULLIER SA

IRYS

14 M 2021 06216 25/08/2021 DRAGOŞ FLORIN MOISESCU ATA ASOCIATIA
TENISMENILOR AMATORI

15 M 2021 06217 25/08/2021 DRAGOŞ FLORIN MOISESCU CHAMP CUP IN LOVE WITH
TENNIS

16 M 2021 06218 25/08/2021 GARDEN PROIECT SRL GARDEN PROIECT

17 M 2021 06219 25/08/2021 TIMO SERV SRL Pretzelino JOY

18 M 2021 06220 25/08/2021 QUANTUM CONSTRUCT SRL Q QUANTUM GROUP

19 M 2021 06221 25/08/2021 MIHAI DUICU Chech-in Coffee

20 M 2021 06222 25/08/2021 ASOCIAŢIA CULTURALĂ ŞI
SOCIALĂ ION MONORAN

ION MONORAN

21 M 2021 06223 25/08/2021 ALEXANDRA GOSPODARU PESCARIA TOHANIA

22 M 2021 06224 25/08/2021 ADINA BUZATU
SARA DENISE ARZAN

STREET ADINA BUZATU
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 06225 25/08/2021 MIB PRODCOM SRL Aluneta

24 M 2021 06227 25/08/2021 SC COMOARA MUNȚILOR
TRASEE MONTANE SRL

COMOARA MUNȚILOR Trasee
montane

25 M 2021 06228 25/08/2021 MEGA PRINT S.R.L. Te Me

26 M 2021 06229 25/08/2021 ALEXANDRU-MARIAN FLOREA CANTEMIR

27 M 2021 06230 25/08/2021 A&A HORECA MARKETING
SRL

CONCRET

28 M 2021 06231 25/08/2021 BOGDAN-CRISTIAN
GEORGESCU

meșterulbun

29 M 2021 06232 25/08/2021 SC ANELMA99 SRL LA GEAM

30 M 2021 06233 25/08/2021 ALYMAR BUSINESS SRL Alyshor

31 M 2021 06234 25/08/2021 PLACEBO MEDS SRL test&fly

32 M 2021 06235 25/08/2021 GABRIEL CRISTIAN
BUZDUGAN

CăsuţeCăţei
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(210) M 2021 06123
(151) 25/08/2021
(732) ROBERT-LAURENTIU-NICOLAE

GURAN, STR. LIVIU REBREANU
NR.7, BL.51, SC.2, ET.6, AP.72,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CORMORANII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#00A859), rosu (HEX #ED3237), gri
(HEX #373435)

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

28. Articole și echipament de sport
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive

───────

(210) M 2021 06203
(151) 25/08/2021
(732) VITISIM COTEȘTI S.R.L., SAT

BUDEȘTI, JUDEŢUL VRANCEA,
COMUNA COTEŞTI, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)
Mon Rose by Pandora

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice cu excepţia berii.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06204
(151) 25/08/2021
(732) SLH CAPITAL SRL, ȘOSEAUA

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR.
42-44, BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
B, ETAJ 3, ARIPA B2, CAMERA
12, BIROUL 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Vitalitas Centru de
longevitate activă

(531) Clasificare Viena:
02.07.23; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
555C), gri (Pantone 446C), albastru
(Pantone 2766C)

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

43. Servicii de cazare temporară, servicii de
catering pentru cămine de bătrâni, servicii oferite
de creşă, facilitate de îngrijire a bătrânilor pe
timpul zilei (masă și cazare).
44. Servicii medicale, servicii de cămine de
bătrâni.

───────

(210) M 2021 06205
(151) 25/08/2021
(732) ANDREI VOCILA, STR. CERBULUI

NR. 27, AP. 1, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
ALBERT RESIDENCE

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

39. Servicii de turism pentru organizarea
călătoriilor.

───────
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(210) M 2021 06206
(151) 25/08/2021
(732) AHMED DAVID ALTUNCI, ȘOS.

MIHAI BRAVU NR. 219, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EYFEL

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

3. Apă florală, aromatizanți (uleiuri esențiale),
arome alimentare (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale,
arome pentru băuturi (uleiuri esențiale), arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), esențe
și uleiuri eterice, esențe eterice, produse
aromatizante pentru alimente, sub formă de
esențe, produse aromatizante pentru alimente,
sub formă de uleiuri esențiale, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic),
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale sub formă de
emulsie, uleiuri esențiale utilizate la fabricarea
de lichide pentru țigări electronice, uleiuri
esențiale utilizate la fabricarea produselor
parfumate, uleiuri esențiale utilizate în procese
de fabricare, uleiuri esențiale vegetale, uleiuri
eterice, uleiuri naturale de uz cosmetic,
uleiuri nemedicinale, uleiuri parfumate, uleiuri
parfumate pentru fabricarea de preparate
cosmetice, uleiuri parfumate care eliberează
arome sub acțiunea căldurii, uleiuri pentru
parfumuri și esențe, uleiuri pentru îngrijirea
pielii (nemedicinale), preparate pentru curățare
și odorizante, ceară de croitorie, ceară pentru
cizmărie, articole de parfumerie și odorizante,
produse cosmetice, ceruri de masaj, produse
cosmetice nemedicinale, produse cosmetice
pentru copii, produse cosmetice pentru vânzare
sub formă de kit, produse cosmetice și preparate
cosmetice, preparate cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, creme de masaj,
nemedicinale, loțiuni parfumate (preparate de
toaletă), loțiuni pentru corp parfumate (preparate
de toaletă), lumânări de masaj de uz cosmetic,
apă parfumată pentru lenjerie, ceară de parchet,
ceară naturală pentru podele, ceară pentru
lustruit, ceară pentru parchet, ceară preparată
pentru lustruire, ceruri de parchet și mobilă,
coloranți pentru toaletă, compoziții de curățare
pentru toalete, compoziții pentru curățarea
geamurilor, cârpe impregnate pentru lustruit,
degresanți pentru curățare, detartranți de uz
casnic, detartranți praf folosiți pentru mașina de
spălat, detergent pentru spălare, detergent solid,

cu eliberare în timp, pentru țevi de evacuare,
detergenți, decapanți pentru ceară de pardoseli
(preparate pentru curățare), produse de curățat,
produse de degresare, altele decât cele folosite
în procesele de fabricație, detergenți pentru
mașina de spălat vase, detergenți pentru mașini
de spălat vase sub formă de gel, detergenți
pentru rufe, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru vasul wc, detergenți sintetici
pentru îmbrăcăminte, detergenți sub formă de
spumă, detergenți, alții decât cei folosiți în
timpul proceselor de fabricație și decât cei de
uz medical, geluri de curățare pentru wc-uri,
geraniol pentru parfumare, lichid pentru spălarea
vaselor, lichide antiderapante pentru dușumele,
lichide de curățare, lichide de curățare pentru
literele mașinilor de scris, lichide degresante,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, săpun de
uz casnic, săpun lichid pentru spălarea vaselor,
săpun pentru curățarea suprafețelor cu depuneri
de grăsime sau gudron, săpun praf, săpun în
calupuri pentru curățare menajeră, șampon de
covoare, uleiuri de curățare, uleiuri naturale de
curățare, produse de curățare sub formă de
spray de uz casnic.
5. Produse pentru purificarea aerului,
deodorante wc, deodorante pentru automobile,
deodorante pentru pantofi, deodorante pentru
tapițerie, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, dezodorizante
pentru automobile, dezodorizante pentru baie,
dezodorizante pentru covoare, dezodorizante
pentru frigider, dezodorizante pentru litiere,
dezodorizante pentru materiale textile,
dezodorizante pentru sisteme de evacuare a
gunoiului, dezodorizante pentru îmbrăcăminte,
dezodorizante pentru îmbrăcăminte sau
materiale textile, preparate deodorante
universale pentru uz menajer, comercial sau
industrial, preparate dezodorizante pentru litiera
animalelor de companie, preparate pentru
dezodorizarea aerului care conțin cărbune activ,
preparate pentru dezodorizarea covoarelor,
preparate pentru neutralizarea mirosurilor,
preparate pentru neutralizarea mirosurilor
neplăcute, utilizate pe haine și materiale textile,
produse pentru eliminarea mirosului de animale
de companie, produse pentru odorizarea aerului,
produse pentru odorizarea aerului în automobile,
rezerve pentru dezodorizarea aerului, spray-
uri pentru dezodorizarea aerului, sprayuri
pentru dezodorizarea camerelor, sprayuri pentru
împrospatarea aerului, preparate și articole
sanitare, produse și articole pentru igienă,
preparate și articole dentare, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor.

───────
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(210) M 2021 06207
(151) 25/08/2021
(732) SC TERMO AMBIENT DESIGN

SRL, STR. MĂLINULUI NR. 1,
LOT 2, JUDEȚUL CONSTANȚA,
NĂVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

CALDORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
11. Aparate de încălzire (centrale termice) și
aparate și instalații sanitare.
35. Servicii de agenție de import-export,
furnizarea unei piețe comerciale online și offline
pentru cumpărătorii și vânzătorii de aparate de
încălzire (centrale termice) si aparate și instalații
sanitare.

───────

(210) M 2021 06209
(151) 25/08/2021
(732) MARIA SIMONA MIHU, ROVINE

7, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550269,
SIBIU, ROMANIA

(540)

LACAFEI specialty coffee

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 01.15.11; 27.05.01; 27.05.11

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

(210) M 2021 06210
(151) 25/08/2021
(732) FUNDAȚIA ROMANIAN

BUSINESS LEADERS, STR. I. C.
BRĂTIANU NR. 145, JUDEȚUL
ILFOV, MOGOȘOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Hai în România!

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

9. Conținut media descărcabil.
───────
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(210) M 2021 06211
(151) 25/08/2021
(732) AURORA COM SRL, STR.

LIBERTĂŢII NR. 38, JUD.
VRANCEA, ODOBEŞTI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
BDUL CAROL I NR. 4, CORP A,
ETAJ 1, BIROU 107, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

AURORA DUPĂ
REȚETE VECHI

(531) Clasificare Viena:
02.03.04; 05.01.03; 26.01.05; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, alb, galben
albastru, maro, crem, roşu, alb

(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, albumină pentru uz
culinar, alginaţi pentru uz culinar, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, bacon (slănină),
caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge, ulei de
oase, comestibil, bulgogi, nuci glasate, caviar,
mezeluri, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar,
unt de nucă de cocos, grăsime din nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (corn dogs), raci, nu
vii, crochete, crustacee, nu vii, ulei de măsline
extra virgin alimentar, amestecuri cu conţinut
de grăsimi pentru feliile de pâine, grăsimi
comestibile, substanţe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, fileuri de peşte, peşte,

nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
hrană pentru peşti pentru consum uman, spumă
de peşte, icre de peşte, preparate, produse
alimentare pe bază de peşte, carne uscată prin
îngheţare/carne liofilizată, vânat, nu viu, gelatină,
şuncă, heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog,
gelatină alimentară, klipfish(cod sărat şi uscat),
untură, lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie
pentru uz culinar, ulei alimentar din seminţe de in,
pate de ficat/pastă de ficat, ficat, homari, nu vii,
ulei de porumb alimentar, margarină, carne, piftie
din carne, carne, conservată, carne, la conservă,
midii, nu vii, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, uleiuri alimentare, ulei de
măsline alimentar, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, pectină pentru uz culinar, porc,
păsări de curte, nu vii, creveţi, nu vii, ulei de
rapiţă alimentar, somon, nu viu, cărnuri sărate,
peşte sărat, sardine, nu vii, învelişuri pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi
în aluat, castraveţi de mare, nu vii, extracte din
alge de mare alimentare, seminţe, preparate,
ulei de susan alimentar, moluşte, nu vii, ulei
alimentar din boabe de soia, languste, nu vii,
seu alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, burtă,
ton, nu viu, satay, duck confits, andouillettes,
rulouri de varză umplute cu carne, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, agar-agar pentru
scop culinar, moluşte, nu vii.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (RFP), închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
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statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, marketing, marketing
în cadrul editării produselor software, servicii
de relaţii media, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare., servicii
de comunicaţii corporative, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de curierat (mesaje sau mărfuri),
ambalarea bunurilor, livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, servicii
de îmbuteliere, servicii de debarasare,
depozitarea de bunuri, depozitare/înmagazinare,
logistica transporturilor, închirierea de maşini,
închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de
frigidere/închirierea de dulapuri frigorifice
pentru alimente, închirierea de vehicule,

închirierea de depozite, împachetarea bunurilor,
aprovizionarea distribuitoarelor automate.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bar,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
sculptură în alimente, decorare de alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2021 06212
(151) 25/08/2021
(732) PEDALAS RO SRL, ŞOS. REDIU

NR. 6A, BL.482E, SCARA D, ETAJ
3, AP.16, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

PEDALAS MOVING
FOR A BETTER LIFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, afișaj, agenții
de relații cu publicul, campanii de marketing,
căutare de sponsorizare, creare de texte
publicitare, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, întocmire de reclame,
marketing pentru evenimente, furnizare de
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informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, educație, divertisment și
sport, servicii educative, de divertisment și
sportive, acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, activități de divertisment, sportive
și culturale, servicii oferite de cluburi de fani,
certificare de servicii de educație, certificare
de competențe profesionale, divertisment de
tipul turneelor, divertisment interactiv on-line,
educație și instruire, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de activități
recreative, furnizare de divertisment video printr-
un site internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
furnizare de divertisment online sub formă
de campionate sportive fantastice, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor
de transmisie video la cerere, furnizare de
filme nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de mijloace media audio și vizuale
prin rețele de comunicații, furnizare de săli
amenajate pentru activități de recreere, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de știri referitoare la sport,
furnizare de spații pentru petrecerea timpului
liber și recreere, îndrumare, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, organizare de activități de divertisment
pentru tabere de vară, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități recreative, organizare de cluburi
de fani, organizare de competiții, organizare
de evenimente de ciclism, coaching sportiv,
antrenament sportiv, arbitraj sportiv, servicii
sportive, educație sportivă, pregătire sportivă,
activități sportive, antrenamente sportive, sport
și fitness, cronometrarea manifestărilor sportive,
organizarea turneelor sportive, organizare de
competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de activități sportive și competiții
sportive, pregătirea profesorilor de sport,
închirierea terenurilor de sport, competiții
sportive (organizarea de -), organizare de

evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, servicii de educație sportivă, cursuri de
pregătire sportivă, coordonare de evenimente
sportive, furnizare de informații despre exerciții
fizice pe un site web online, furnizare de
informații despre antrenamentul fizic pe un
site web online, furnizare de informații despre
educație fizică pe un site web online, închiriere
de echipamente pentru evenimente sportive,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
organizare de curse de biciclete, organizare,
planificare și coordonare de curse de biciclete.

───────

(210) M 2021 06213
(151) 25/08/2021
(732) VITISIM COTEȘTI S.R.L., SAT

BUDEȘTI, JUDEŢUL VRANCEA,
COMUNA COTEŞTI, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

mon rose by Pandora

(531) Clasificare Viena:
05.05.15; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice cu excepţia berii.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 06214
(151) 25/08/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR.5, AP.17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ed EUROPEAN DRINKS
INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena:
01.03.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, alb, galben deschis,
galben închis

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06215
(151) 25/08/2021
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE ET

DE PARTICIPATIONS ROULLIER
SA, 27 AVENUE FRANKLIN
ROOSEVELT, SAINT-MALO,
35400, FRANȚA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
APT. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
IRYS

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

1. Îngrășăminte, biostimulatori foliari,
biostimulatori pentru sol, produse organice și
minerale pentru a stimula fertilizarea și creșterea
plantelor și culturilor.

───────

(210) M 2021 06216
(151) 25/08/2021
(732) DRAGOŞ FLORIN MOISESCU,

STR. DR. GRIGORESCU
ROMNICEANU NR. 29, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ATA ASOCIATIA
TENISMENILOR AMATORI

(531) Clasificare Viena:
21.03.05; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.08

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

41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
închirierea echipamentului pentru jocuri,
organizarea de competiţii sportive, furnizarea
de facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea
terenurilor de tenis.

───────

(210) M 2021 06217
(151) 25/08/2021
(732) DRAGOŞ FLORIN MOISESCU,

STR. DR. GRIGORE
ROMNICEANU NR. 29, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CHAMP CUP IN
LOVE WITH TENNIS

(531) Clasificare Viena:
21.03.25; 01.01.04; 05.13.01; 25.07.17;
29.01.14

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

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

41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
închirierea echipamentului pentru jocuri,
organizarea de competiţii sportive, furnizarea
de facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea
terenurilor de tenis.

───────

(210) M 2021 06218
(151) 25/08/2021
(732) GARDEN PROIECT SRL, SAT

MĂDĂRAŞ, NR. 261, JUD.
HARGHITA, COMUNA MĂDĂRAȘ,
537071, HARGHITA, ROMANIA

(740) SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28, AP.13,
JUD. HARGHITA, MIERCUREA-
CIUC, 530112, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

GARDEN PROIECT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.02.01; 05.01.16

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

20. Mobilier de grădină, mobilier de grădină din
lemn, mobilier stradal, nu din metal.
28. Echipamente pentru terenuri de joacă,
echipamente din lemn pentru terenuri de joacă,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă.
31. Plante verzi naturale de uz decorativ, copaci
și produse forestiere, semințe, bulbi și răsaduri
pentru reproducerea plantelor, flori, plante de
pepinieră, plante naturale utilizate ca decoruri
pentru acvarii, rizomi vii, plante și flori naturale,
plante cu frunze, plante agățătoare, ierburi
(plante), plante cu flori, plante de apartament,
trandafiri (plante), ferigi, răsaduri, culturi de
salată, bacă, fructe proaspete, arbuști, meri,
arbori, arbuști fructiferi, pomi fructiferi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fertilizanți pentru părmânt, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătura cu semințe de iarbă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu gazon/turbă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fertilizanți de pământ, servicii
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de vânzare cu ridicata în legătură cu semințe
de iarbă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu gazon/turbă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fertilizanți pentru
părmânt, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu semințe de iarbă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
gazon/turbă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pomi fructiferi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu plante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu răsaduri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pomi fructiferi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu plante, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu răsaduri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pomi fructiferi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu răsaduri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mașini pentru horticultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier de grădină,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilier stradal, nu din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
pentru terenuri de joacă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mașini
pentru horticultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobilier de grădină, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
pentru terenuri de joacă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mașini pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier de grădină, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilier stradal, nu din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu echipamente
pentru terenuri de joacă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
pentru parcuri de distracții și terenuri de joacă,
publicitate și marketing.
42. Servicii oferite de un laborator biologic.
44. Servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii oferite de ferme agricole,
horticultură, grădinărit și amenajare peisagistică,
servicii de pepinierist, plantare de copaci,
consultanță în domeniul agriculturii, horticulturii
și silviculturii, amenajare peisajistică, îngrijirea
grădinii sau a straturilor de flori, servicii pentru
horticultură, cultivare de plante, întreținere de
grădini, proiectare (design) de grădini, design de
grădină și peisagistic, amenajare peisagistică de
grădini pentru terți.

───────

(210) M 2021 06219
(151) 25/08/2021
(732) TIMO SERV SRL, STR. SANDU

ALDEA NR.1, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. PORTULUI NR.23, NAVROM
RIVER, ETAJ 3. CAM.302, JUD.
GALAŢI, GALATI, 800025, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Pretzelino JOY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
30. Produse de panificatie, covrigi, covrigi simpli,
covrigi cu mac, covrigi cu susan, covrigi pe
sir, covrigi cu seminte, covrigi pentru bere,
covrigi sarati, covrigei vanilati, covrigei cu
spanac, covrigei cu lapte si miere, covrigei
cu masline, covrigi cu tărâțe fără sare și
fără zahăr, covrigei mini pretzels, drojdie,
praf de copt, scorţişoară (condiment), cuişoare
(condiment), miere, melasa, zahar, cacao, jeleuri
de fructe (dulciuri), fursecuri, fursecuri cu
glazura, fursecuri cu crema, fursecuri umplute,
piscoturi, biscuiti, biscuiti de casa, biscuiti cu
gem, biscuiti cu creme, dulciuri, rulorui, faina,
pufuleti, covrigei, saratele, sticksuri, crochete,
biscuiti aperitiv.

───────
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(210) M 2021 06220
(151) 25/08/2021
(732) QUANTUM CONSTRUCT SRL,

STR. FOLTANULUI NR.131A,
CAMERA 2, JUD. GALAŢI,
VANATORI, GALAȚI, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. PORTULUI NR.23, NAVROM
RIVER, ETAJ 3 CAM. 302, JUD.
GALAŢI, GALATI, 800025, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Q QUANTUM GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

clase:
6. Structuri metalice, hale metalice, materiale
metalice pentru structuri şi construcţii, construcţii
metalice transportabile, oţel, oţel cornier, benzi
metalice, sârmă ghimpată, balize metalice,
şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor,
plăci metalice de construcţie, cadru metalic
pentru construcţie, bolţuri metalice, suporturi
metalice pentru construcţie, materiale de
construcţie din metal, panouri metalice pentru
construcţii, materiale metalice de ranforsare
pentru construcţii, fitinguri metalice pentru
construcţii, construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, cleme metalice pentru
cabluri şi conducte, plafoane metalice, placarea
metalului pentru construcţie, metale obişnuite,
brute sau semifabricate, sârmă de cupru,
neizolată, crampoane si cleme metalice,

garduri din metal, umpluturi din metal, cadre
metalice pentru construcţie, balustrade metalice,
jgheaburi metalice, fier, brut sau semifabricat,
îmbinări metalice pentru conducte, suporturi si
chingi metalice pentru manipularea sarcinilor,
stâlpi metalici, mulaje metalice pentru cornişe,
cuie, piuliţe metalice, minereuri metalice, paleţi
metalici pentru transport, paravane metalice,
pavele metalice, conducte de refulare metalice,
stâlpi din metal pentru clădiri, cleme metalice
pentru conducte, conducte metalice, materiale
metalice de ranforsare pentru ţevi, materiale
de ranforsare din metal, pentru construcţii,
materiale de ranforsare din metal, pentru beton,
schele metalice, cofraj metalic pentru beton, foi
şi plăci metalice, containere din metal pentru
depozitare sau transport, structuri modulare
metalice, profile metalice (semifabricate), placări
(metalice) pentru construcţii, unelte metalice
pentru construcţii, pasarele metalice, borne
metalice, cadre metalice, poduri metalice
prefabricate, copertine (structuri metalice),
structuri metalice transportabile.
37. : construcţia de hale industriale, constructia
de hale frigorifice, constructia de hale agro-
zootehnice, servicii de acoperisuri, servicii
in domeniul constructiilor, consultanta privind
constructiile metalice, servicii privind instalarea
echipamentelor, servicii de electricieni, lucrări
de construcții de inginerie civilă, lucrări de
izolare a clădirilor (construcții), lucrări de
reparații în construcții, instalare de schele
pentru construcții și platforme pentru lucrări
și construcții, constructii conexe, construire de
fundaţii pentru structuri industriale, lucrări de
construcții subterane, lucrări de etanșeizare
(construcții), amenajare de terenuri (construcţii),
închirieri de utilaje si echipamente pentru
construcţii, reparaţii sau întreţinere de maşini
şi aparate pentru construcţii, lucrări de reparaţii
în construcţii, toate aceste servicii in legatura
cu produsele: structuri metalice, hale metalice,
materiale metalice pentru structuri şi construcţii,
construcţii metalice transportabile, oţel, oţel
cornier, benzi metalice, sârmă ghimpată, balize
metalice, şuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, plăci metalice de construcţie, cadru
metalic pentru construcţie, bolţuri metalice,
suporturi metalice pentru construcţie, materiale
de construcţie din metal, panouri metalice pentru
construcţii, materiale metalice de ranforsare
pentru construcţii, fitinguri metalice pentru
construcţii, construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, cleme metalice pentru
cabluri şi conducte, plafoane metalice, placarea
metalului pentru construcţie, metale obişnuite,
brute sau semifabricate, sârmă de cupru,
neizolată, crampoane si cleme metalice,
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garduri din metal, umpluturi din metal, cadre
metalice pentru construcţie, balustrade metalice,
jgheaburi metalice, fier, brut sau semifabricat,
îmbinări metalice pentru conducte, suporturi si
chingi metalice pentru manipularea sarcinilor,
stâlpi metalici, mulaje metalice pentru cornişe,
cuie, piuliţe metalice, minereuri metalice, paleţi
metalici pentru transport, paravane metalice,
pavele metalice, conducte de refulare metalice,
stâlpi din metal pentru clădiri, cleme metalice
pentru conducte, conducte metalice, materiale
metalice de ranforsare pentru ţevi, materiale
de ranforsare din metal, pentru construcţii,
materiale de ranforsare din metal, pentru beton,
schele metalice, cofraj metalic pentru beton, foi
şi plăci metalice, containere din metal pentru
depozitare sau transport, structuri modulare
metalice, profile metalice (semifabricate), placări
(metalice) pentru construcţii, unelte metalice
pentru construcţii, pasarele metalice, borne
metalice, cadre metalice, poduri metalice
prefabricate, copertine (structuri metalice),
structuri metalice transportabile.

───────

(210) M 2021 06221
(151) 25/08/2021
(732) MIHAI DUICU, SALCAMILOR ,

NR.14, JUD. CONSTANTA,
NAVODARI, 077040, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Chech-in Coffee

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 11.03.02

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

clase:
30. Cafea

35. Încheierea de contracte de cumpărare și
vânzare de mărfuri, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse

───────

(210) M 2021 06222
(151) 25/08/2021
(732) ASOCIAŢIA CULTURALĂ ŞI

SOCIALĂ ION MONORAN, STR.
G-RAL EREMIA GRIGORESCU
NR. 1, ET. 1, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

ION MONORAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
prezentarea, în scopuri culturale şi educaţionale,
a lucrărilor de literatură, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii
de bibliotecă mobilă, publicarea online a
cărţilor şi jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
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divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, producţia
de spectacole, servicii de predare, servicii
educaţionale, servicii de instruire, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât textele de publicitate.

───────

(210) M 2021 06223
(151) 25/08/2021
(732) ALEXANDRA GOSPODARU, STR.

SMARANDA BRAIESCU, 16, BL
2B SC B ET 3 AP 27, SECTOR 1,
BUCURESTI, 014202, ROMANIA

(540)

PESCARIA TOHANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.09.10

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

29. Preparate din peşte (pește gătit), mâncăruri
gătite constând în principal din pește.

───────

(210) M 2021 06224
(151) 25/08/2021
(732) ADINA BUZATU, ŞOS. VITAN

BARZESTI NR. 7D-7E, CORP A,
ET.14, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA
SARA DENISE ARZAN, ŞOS.
VITAN BARZESTI NR.7D-7E,
CORP A, ET.14, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

STREET ADINA BUZATU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

14. Bijuterii.
25. Articole de îmbrăcăminte.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata.

───────
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(210) M 2021 06225
(151) 25/08/2021
(732) MIB PRODCOM SRL, STR.

TEODOR MIHALI NR. 39-43,
SP.COM. 1 PARTER, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400591, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Aluneta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 03.05.03; 05.07.06

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#7a3111)

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

31. Fructe şi legume proaspete, produse
agricole, horticole şi forestiere, plante şi flori
naturale.

───────

(210) M 2021 06227
(151) 25/08/2021
(732) SC COMOARA MUNȚILOR

TRASEE MONTANE SRL,
BULEVARDUL CETĂȚII NR. 46,
CAM.1, SC. A, ET. 4, AP. 17,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

COMOARA MUNȚILOR
Trasee montane

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 06.01.02; 05.01.01

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

clase:
39. Servicii de rezervarea locurilor de călătorie,
transportul cu autobuzul, transportul cu maşina,
servicii de şoferie, însoţirea turiştilor, transportul
de pasageri, servicii de transport pentru tururile
de vizitare a obiectivelor turistice, servicii
de transport, transportul turiştilor, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, furnizarea de informaţii
despre transport, logistica transporturilor,
rezervări de călătorie, rezervarea locurilor de
călătorie.
41. Efectuarea de excursii cu ghid, efectuarea
de excursii de căţărare cu ghid, servicii de
tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de competiţii sportive, educaţie
fizică, instruire practică (demonstraţii), furnizarea
facilităţilor de recreere (rapel, rafting, tiroliană),
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale (asistență/ghidaj), servicii de
tabere sportive, furnizarea de facilităţi sportive,
închirierea de echipament sportiv, cu excepţia
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vehiculelor, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională și instruire), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2021 06228
(151) 25/08/2021
(732) MEGA PRINT S.R.L., PIAȚA 1

MAI NR. 4-5, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Te Me

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Caiete, caiete școlare, caiete de scris,
caiete de exerciții, caiete pentru caligrafie cu
stiloul, caiete de activități individuale, caiete
de activități pentru copii, hârtie și carton,
produse de imprimerie, materiale didactice și
de instruire, rechizite școlare, produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare.

───────

(210) M 2021 06229
(151) 25/08/2021
(732) ALEXANDRU-MARIAN FLOREA,

INTRAREA ATASAMENTULUI
NR. 1, SECTOR 3 , BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021527, ROMANIA

(540)

CANTEMIR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.11; 05.05.01

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

43. Servicii de restaurant, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, servicii furnizate în
legătură cu prepararea de alimente şi băuturi,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi),
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.
45. Servicii de înmormântare, servicii
de crematoriu, servicii de îmbălsămare,
organizarea ceremoniilor funerare, activităţi
funerare.

───────
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(210) M 2021 06230
(151) 25/08/2021
(732) A&A HORECA MARKETING SRL,

BD. MIHAI EMINESCU NR. 26,
AP. 7, CAM. 2, JUDETUL TIMIS,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CONCRET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii oferite de agenții de publicitate,
servicii oferite de agenții de relații cu publicul,
campanii de marketing, căutare de sponsorizare,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
creare de texte publicitare, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de
conceptii de publicitate, dezvoltarea și
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, editare și actualizare de
texte publicitare, editare post-producție de
publicitate și reclame, furnizare de servicii
publicitare, management promoțional pentru
persoane celebre, management promoțional
pentru personalități sportive, marketing de
produse și servicii pentru alte persoane,
întocmire de planuri de marketing, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
digital, marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului pe site, organizare de lansări de
produse, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, planificare de strategii de marketing,
pregătire de campanii publicitare, producție de
clipuri publicitare, producție de clipuri publicitare
pentru radio, producție de material publicitar
vizual, producție de materiale publicitare,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, producție de

înregistrări audio în scopuri de marketing,
promovare de concerte muzicale, promovare de
competiții și evenimente sportive, promovare de
evenimente speciale, promovare (publicitate) de
concerte, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate pentru site-urile web
ale firmelor, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, publicitate
și marketing, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, realizare de materiale
publicitare, servicii de agenție de publicitate,
servicii de agenție de marketing, servicii de
administrare a comunităților online, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea.
41. Organizare de evenimente muzicale,
activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, divertisment,
divertisment muzical.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de baruri, servicii oferite
de baruri de cocteiluri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri.

───────

(210) M 2021 06231
(151) 25/08/2021
(732) BOGDAN-CRISTIAN

GEORGESCU, STR. PECINEAGA
NR. 10, BL. 17C, SC. 2, ET. 2,
AP. 20, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

meșterulbun

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, servicii de construcţii de
clădiri, servicii de reparaţii, servicii de
instalaţii, furnizarea de informaţii în domeniul
construcţiilor, lucrări de instalaţii electrice, lucrări
de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală şi
de montaj de echipamente şi utilaje tehnologice
la clădiri şi construcţii inginereşti, construcţii de
ansambluri rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii
comerciale, precum şi servicii de reparaţii şi
întreţinere a acestora, servicii de supervizare şi
conducere a lucrărilor de construcţii.

───────

(210) M 2021 06232
(151) 25/08/2021
(732) SC ANELMA99 SRL, STR. CPT.

DOBRILA EUGENIU, NR. 18,
BL. X, SC. A, AP. 06, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900502, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
LA GEAM

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

43. Servicii de restaurante fast-food.
───────

(210) M 2021 06233
(151) 25/08/2021
(732) ALYMAR BUSINESS SRL, STR.

MAIOR VASILE BACILA, NR.3,
BL.2, SC.2, ET.2, AP.30, SECTOR
2, BUCURESTI, 022841, ROMANIA

(540)

Alyshor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 05.03.13

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone RED
032C), verde, gri, alv

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06234
(151) 25/08/2021
(732) PLACEBO MEDS SRL, STR.

FLORENȚA NR 3, CAM 1, AP 17,
JUDETUL TIMIS, DUMBRĂVIȚA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
test&fly

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

44. Servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale.

───────

(210) M 2021 06235
(151) 25/08/2021
(732) GABRIEL CRISTIAN BUZDUGAN,

STR. GIORDANO BRUNO NR. 70,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400243, CLUJ, ROMANIA

(540)
CăsuţeCăţei

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

20. Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau din material plastic, cuști pentru
câini.

───────



ERATA 

 

Referitor la depozitul M 2021 05814 publicat in data de 31/08/2021, data de depozit corecta este 

05/08/2021, nu 09/08/2021. 

 

 



Erată 

 

Referitor la depozitul M2021/06136, publicat în data de 30.08.2021, se retrage de la publicare 

deoarece a fost publicat dintr-o eroare materială. 

 

 

 

 




