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Cereri Mărci publicate în 02/03/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 01280 23/02/2021 SC INDUSTRIAL EXIM GROUP

SRL
INDUSTRIAL Exim Group
PROFESSIONAL AND
PRECISE

2 M 2021 01412 23/02/2021 MARC EVEREST SRL KARTOFFEL ZI DE ZI GUSTOS
SI SANATOS

3 M 2021 01413 23/02/2021 ECATERINA-ANDREEA IACOB Hotel Volo

4 M 2021 01414 23/02/2021 MIHAI-BOGDAN DIACONU Trattoria Amore

5 M 2021 01415 23/02/2021 MARC EVEREST SRL CARTOFEL

6 M 2021 01416 23/02/2021 FOOD AND BEVERAGES
MANAGEMENT SRL

OFFICINA 29 BISTROT
ITALIANO

7 M 2021 01417 23/02/2021 AMC ASSOCIATION IMPEX
SRL

teleMAG

8 M 2021 01418 23/02/2021 SARKIS CAFE IMPEX SRL SARKIS CAFE SARKIS M.
SARKISSIAN CAFEA CE SE
SAVUREAZA... NU SE BEA

9 M 2021 01420 23/02/2021 TRIDENT OIL ENERGY SRL PELEȚI BIO

10 M 2021 01421 23/02/2021 IULIAN BACAIN IZILIN

11 M 2021 01422 23/02/2021 ALIGATOR GUARD SRL ALIGATOR GUARD

12 M 2021 01423 23/02/2021 IMPERIU SECURITY SRL IMPERIU SECURITY

13 M 2021 01424 23/02/2021 SC ANTIBIOTICE S.A. Fluxiv supliment alimentar
contribuie la sănătatea circulației
vasculare Nutriensa

14 M 2021 01425 23/02/2021 CRISTIM MARKETING SRL CRISTIM PUCIOASA

15 M 2021 01426 23/02/2021 KORONA FIGHT SPORTS SRL Ko.Ro.Na REALTY

16 M 2021 01427 23/02/2021 VASILE DOBRIN DOAR MĂR

17 M 2021 01428 23/02/2021 BOGDAN GASPAR pesleau.ro

18 M 2021 01429 23/02/2021 SC GELOMIN SRL GELOMIN

19 M 2021 01430 23/02/2021 MADISONBAGEL SRL SRL New York Bagels

20 M 2021 01431 23/02/2021 MIHAI-ŞERBAN DIŢĂ Miercurea Moto

21 M 2021 01432 23/02/2021 HAGI GOLD SRL HAGI GOLD

22 M 2021 01433 23/02/2021 S.C. TOP TEA COMPANY S.R.L. LIVADA CU CEAI

23 M 2021 01435 23/02/2021 SELLFLUENCE SRL SELLFLUENCE

24 M 2021 01436 23/02/2021 TESCOMAK SRL TESCOMAK
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 01437 23/02/2021 ALIN-CONSTANTIN ANGHEL

MARIANA PORST
NAPOLETTA

26 M 2021 01438 23/02/2021 ICONTAX SMART ICONTAX SMART
ACCOUNTING

27 M 2021 01439 23/02/2021 STUPARUL PUNCT RO SRL Podișor

28 M 2021 01440 23/02/2021 ROM CABLU SRL ROMCABLU

29 M 2021 01441 23/02/2021 EMILIA NAOME BOŞTIOG
DANIEL BOŞTIOG

DEMALIS

30 M 2021 01442 23/02/2021 BUG MARKETING SRL Ina Gospodina

31 M 2021 01443 23/02/2021 RAMONA-MIHAELA
VARTOLOMEI

RAMELLE

32 M 2021 01444 23/02/2021 STRAUSS ROMANIA SRL MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
INSTANT CREMOS ŞI AROMAT

33 M 2021 01445 23/02/2021 ANGUS MOLDOVA SRL ANGUS MOLDOVA

34 M 2021 01446 23/02/2021 LIBELO PLUS SRL Libelo

35 M 2021 01447 23/02/2021 BUNELU FACTORY SRL LA BUNELU'

36 M 2021 01448 23/02/2021 IULIANA BARA CERMED MEDICAL

37 M 2021 01449 23/02/2021 LIVIU-VALENTIN BERBECE SPA SHOES Curatatorie
Incaltaminte

38 M 2021 01450 23/02/2021 INDESIGN SRL La Căsuţă RESTAURANT &
PIZZERIE Good food, well
served, well priced

39 M 2021 01451 23/02/2021 RALUCA - CRISTINA NICOLAE Naturawl

40 M 2021 01452 23/02/2021 S.C. AGROINDUSTRIALA
BUCIUM

INSPIRA

41 M 2021 01453 23/02/2021 TOPINDEX IMOBILIARE SRL NEST IMOBILIARE

42 M 2021 01454 23/02/2021 FUN ZANZIBAR EVENTS SRL ZANZIBAR RESTAURANT PUB

43 M 2021 01455 23/02/2021 MEAT YOU LITVINENCO SRL Meat You Jerky FOOD FOR
FRIENDS!

44 M 2021 01456 23/02/2021 GRAFFITI PUBLIC RELATIONS
SRL

meaning +

45 M 2021 01457 23/02/2021 CORYLACEA JV SRL Sallofrux Organic Sea
Buckthorns

46 M 2021 01458 23/02/2021 ANA-MARIA NOVOLAN AUTOMATUL DE PREMII

47 M 2021 01459 23/02/2021 ANA-MARIA NOVOLAN Promoteruldigital.ro
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2021 01460 23/02/2021 CLAUDIA-ROXANA BOGHEAN

VILARINA-MARY PETRE
Vyro RAW & VEGAN BISTRO
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(210) M 2021 01280
(151) 23/02/2021
(732) SC INDUSTRIAL EXIM GROUP

SRL, BULEVARDUL TIMISOARA
NR 50, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061333, ROMANIA

(540)

INDUSTRIAL Exim
Group PROFESSIONAL

AND PRECISE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole, altele
decât unelte de mână acționate manual, mașini
automate de vânzare

───────

(210) M 2021 01412
(151) 23/02/2021
(732) MARC EVEREST SRL, STR.

ANTON PAVLOVICI CEHOV NR.23,
JUD. MARAMURES, BAIA MARE,
430306, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
KARTOFFEL ZI DE ZI
GUSTOS SI SANATOS

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

29. Cartofi, preparați, cartofi umpluți.
31. Cartofi dulci, proaspeți.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante cu
autoservire.

───────

(210) M 2021 01413
(151) 23/02/2021
(732) ECATERINA-ANDREEA IACOB,

STRADA SOLD. NICULAE T.SEBE
NR. 16, BL. L40, SC. 2, ET. 10,
AP.108, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Hotel Volo

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

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni).

───────

(210) M 2021 01414
(151) 23/02/2021
(732) MIHAI-BOGDAN DIACONU, STR.

ARŢARULUI NR. 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Trattoria Amore

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

43. Servicii de restaurant.
───────

(210) M 2021 01415
(151) 23/02/2021
(732) MARC EVEREST SRL, STR.

ANTON PAVLOVICI CEHOV NR.23.
JUD. MARAMURES, BAIA MARE,
430306, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
CARTOFEL

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

29. Cartofi umpluți, cartofi, preparați
31. Cartofi dulci, proaspeți
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante cu
autoservire.

───────
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(210) M 2021 01416
(151) 23/02/2021
(732) FOOD AND BEVERAGES

MANAGEMENT SRL, STRADA
PARIS NR. 69, DEMISOL, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OFFICINA 29

BISTROT ITALIANO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01417
(151) 23/02/2021
(732) AMC ASSOCIATION IMPEX SRL,

STRADA DRISTORULUI NR. 1, BL.
A23, SC. 2, ET. 1, AP. 19, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENTIA WEIZMANN, ARIANA
& PARTNERS, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
ET. 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
teleMAG

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

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras, aparate
de bărbierit, aparate de epilat.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu

preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
camere video pentru telefoane inteligente,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat cu led, aparate pentru gătit,
aparate de ventilare, aparate de cafea, aparate
pentru răcire, aparate de refrigerare, aparate
de încălzit, aparate de uscare, aparate cu
aer cald, aparate pentru gătirea alimentelor,
aparate electrice de încălzire, aparate electrice
de gătit, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
aparate de prăjit pâine de uz casnic [electrice],
aparate electrice pentru încălzirea apei, pentru
prepararea băuturilor, aparate de aer condiționat
electrice, cuptoare de uz casnic, plite pentru uz
casnic, frigidere de uz casnic, cuptoare electrice
de uz casnic.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii (tipărite),
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, cărți (tipărite).
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
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excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă
brută sau semiprelucrată, cu excepția sticlei
pentru construcții, sticlărie, porțelan și ceramică,
ustensile de bucătărie, vase de bucătărie, forme
pentru bucătărie, ustensile de menaj.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, vehicule
(jucării), jucării vorbitoare, jucării muzicale,
jucării electronice, jucarii inteligente, jucării
electronice teleghidate, jucării cu baterii, jucării
electronice didactice, jucării cu telecomandă,
jucării cu radiocomandă, jucării pentru bebeluși,
seturi de jucării, jucării de construit, jucării de
exterior, blocuri de construcție (jucării), covorașe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
jocuri mecanice, jocuri de construcție, jocuri de
societate, jocuri video portabile, jocuri de cărți.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a scule
și instrumente de mână acționate manual,
cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras,
aparate de bărbierit, aparate de epilat,
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru

telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, cabluri USB
pentru telefoane mobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, camere video pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri USB,
memorii USB, adaptoare USB, încărcătoare
USB, routere USB fără fir, aparate și instalații
de iluminat, de încălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare,
de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat cu led, aparate pentru gătit, aparate
de ventilare, aparate de cafea, aparate pentru
răcire, aparate de refrigerare, aparate de
încălzit, aparate de uscare, aparate cu aer
cald, aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
electrice de încălzire, aparate electrice de
gătit, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
aparate de prăjit pâine de uz casnic (electrice),
aparate electrice pentru încălzirea apei, pentru
prepararea băuturilor, aparate de aer condiționat
electrice, cuptoare de uz casnic, plite pentru uz
casnic, frigidere de uz casnic, cuptoare electrice
de uz casnic, 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, cărți, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, jocuri, jucării și articole
pentru joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării vehicule
(jucării), jucării vorbitoare, jucării muzicale,
jucării electronice, jucării inteligente, jucării
electronice teleghidate, jucării cu baterii, jucării
electronice didactice, jucării cu telecomandă,
jucării cu radiocomandă, jucării pentru bebeluși,
seturi de jucării, jucării de construit, jucării
de exterior, blocuri de construcție (jucării),
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covorașe de joacă cu jucării pentru copii mici
(jucării), jocuri mecanice, jocuri de construcție,
jocuri de societate, jocuri video portabile,
jocuri de cărți permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare scule și instrumente de mână
acționate manual, cuțite, furculițe și linguri,
arme albe, cu excepția armelor de foc, aparate
de ras, aparate de bărbierit, aparate de
epilat, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, cabluri USB
pentru telefoane mobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, camere video pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri USB,
memorii USB, adaptoare USB, încărcătoare
USB, routere USB fără fir, aparate și instalații
de iluminat, de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare,

de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat cu led, aparate pentru gătit, aparate
de ventilare, aparate de cafea, aparate pentru
răcire, aparate de refrigerare, aparate de
încălzit, aparate de uscare, aparate cu aer
cald, aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
electrice de încălzire, aparate electrice de
gătit, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
aparate de prăjit pâine de uz casnic (electrice),
aparate electrice pentru încălzirea apei, pentru
prepararea băuturilor, aparate de aer condiționat
electrice, cuptoare de uz casnic, plite pentru uz
casnic, frigidere de uz casnic, cuptoare electrice
de uz casnic, 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, cărți, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, jocuri, jucării și articole
pentru joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, vehicule
(jucării), jucării vorbitoare, jucării muzicale,
jucării electronice, jucării inteligente, jucării
electronice teleghidate, jucării cu baterii, jucării
electronice didactice, jucării cu telecomandă,
jucării cu radiocomandă, jucării pentru bebeluși,
seturi de jucării, jucării de construit, jucării
de exterior, blocuri de construcție (jucării),
covorașe de joacă cu jucării pentru copii mici
(jucării), jocuri mecanice, jocuri de construcție,
jocuri de societate, jocuri video portabile, jocuri
de cărți, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare scule și instrumente
de mână acționate manual, cuțite, furculițe și
linguri, arme albe, cu excepția armelor de foc,
aparate de ras, aparate de bărbierit, aparate de
epilat, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
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acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, cabluri USB
pentru telefoane mobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, camere video pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri USB,
memorii USB, adaptoare USB, încărcătoare
USB, routere USB fără fir, aparate și instalații
de iluminat, de încălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare,
de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat cu led, aparate pentru gătit, aparate
de ventilare, aparate de cafea, aparate pentru
răcire, aparate de refrigerare, aparate de
încălzit, aparate de uscare, aparate cu aer
cald, aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
electrice de încălzire, aparate electrice de
gătit, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
aparate de prăjit pâine de uz casnic (electrice),
aparate electrice pentru încălzirea apei, pentru
prepararea băuturilor, aparate de aer condiționat
electrice, cuptoare de uz casnic, plite pentru uz
casnic, frigidere de uz casnic, cuptoare electrice
de uz casnic, 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, cărți, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, jocuri, jucării și articole
pentru joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, vehicule
(jucării), jucării vorbitoare, jucării muzicale,
jucării electronice, jucării inteligente, jucării
electronice teleghidate, jucării cu baterii, jucării
electronice didactice, jucării cu telecomandă,
jucării cu radiocomandă, jucării pentru bebeluși,
seturi de jucării, jucării de construit, jucării
de exterior, blocuri de construcție (jucării),
covorașe de joacă cu jucării pentru copii mici
(jucării), jocuri mecanice, jocuri de construcție,
jocuri de societate, jocuri video portabile, jocuri
de cărți, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare scule și instrumente de mână
acționate manual, cuțite, furculițe și linguri,
arme albe, cu excepția armelor de foc, aparate
de ras, aparate de bărbierit, aparate de
epilat, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
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telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, cabluri USB
pentru telefoane mobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, camere video pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri USB,
memorii USB, adaptoare USB, încărcătoare
USB, routere USB fără fir, aparate și instalații
de iluminat, de încălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare,
de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat cu led, aparate pentru gătit, aparate
de ventilare, aparate de cafea, aparate pentru
răcire, aparate de refrigerare, aparate de
încălzit, aparate de uscare, aparate cu aer
cald, aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
electrice de încălzire, aparate electrice de
gătit, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
aparate de prăjit pâine de uz casnic (electrice),
aparate electrice pentru încălzirea apei, pentru
prepararea băuturilor, aparate de aer condiționat
electrice, cuptoare de uz casnic, plite pentru uz
casnic, frigidere de uz casnic, cuptoare electrice
de uz casnic, 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, cărți, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, jocuri, jucării și articole
pentru joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, vehicule
(jucării), jucării vorbitoare, jucării muzicale,
jucării electronice, jucarii inteligente, jucării
electronice teleghidate, jucării cu baterii, jucării
electronice didactice, jucării cu telecomandă,
jucării cu radiocomandă, jucării pentru bebeluși,

seturi de jucării, jucării de construit, jucării de
exterior, blocuri de construcție (jucării), covorașe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
jocuri mecanice, jocuri de construcție, jocuri
de societate, jocuri video portabile, jocuri de
cărți (exceptând transportul lor), publicitate,
publicitate online într-o reţea computerizată,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
producție de material publicitar și anunțuri
publicitare, difuzarea de anunțuri publicitare și
anunțuri comerciale.

───────

(210) M 2021 01418
(151) 23/02/2021
(732) SARKIS CAFE IMPEX SRL, SAT

DUDU, COMUNA CHIAJNA,
STRADA ORHIDEELOR NR. 70F,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
CHIAJNA , ILFOV, ROMANIA

(540)

SARKIS CAFE SARKIS M.
SARKISSIAN CAFEA CE SE
SAVUREAZA... NU SE BEA

(531) Clasificare Viena:
05.07.01; 06.01.03; 26.01.03; 29.01.15;
27.05.09
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(591) Culori revendicate:maro (Pantone 4042
UP, Pantone 439C, Pantone 411C,
Pantone 4231C), portocaliu (Pantone
16-1355 TSX orange slice), albastru
(Pantone 286), roșu (Pantone 2347),
grej (Pantone 435 CP), bej (Pantone
1-1C),

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.

───────

(210) M 2021 01420
(151) 23/02/2021
(732) TRIDENT OIL ENERGY SRL,

STRADA SOLDAT N.PREDESCU
NR. 4, CONSTANȚA, CONSTANȚA,
013852, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PELEȚI BIO

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.17; 01.15.05

(591) Culori revendicate:roșu ( Pantone
172C), portocaliu, galben

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

4. Combustibil biomasă (biocombustibil).
───────

(210) M 2021 01421
(151) 23/02/2021
(732) IULIAN BACAIN, STRADA LUIGI

GALVANI NR. 39, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STRADA EFORIEI NR. 8, ET.
7, APART. 46, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
IZILIN

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

5. Remedii pentru medicina umană, remedii
naturale și farmaceutice, suplimente alimentare
de uz medical, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare si preparate
dietetice, de uz medical, compuși pentru tratarea
cancerului, preparate biologice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru
tratarea cancerului, preparate farmaceutice
biologice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru prevenirea cancerului,
medicamente, medicamente pe bază de plante,
preparate din plante de uz medical, extracte
din plante de uz medical, compoziții din plante
medicinale de uz medical, suplimente pe bază
de plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, de uz medical.

───────
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(210) M 2021 01422
(151) 23/02/2021
(732) ALIGATOR GUARD SRL, STRADA

CAPORAL ILINA NR. 10, CAMERA
14, ET. 1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ALIGATOR GUARD

(531) Clasificare Viena:
24.01.03; 01.01.05; 26.11.03; 26.11.05;
26.11.08; 29.01.13

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

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
pază, servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor, servicii de pază pe
timp de noapte, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2021 01423
(151) 23/02/2021
(732) IMPERIU SECURITY SRL,

STRADA CAPORAL ILINA NR. 10,
CAMERA 14, ET. 1, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

IMPERIU SECURITY

(531) Clasificare Viena:
24.01.03; 01.01.05; 26.11.03; 26.11.05;
26.11.08; 29.01.13

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

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
pază, servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor, servicii de pază pe
timp de noapte, servicii de gardă de corp.

───────
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(210) M 2021 01424
(151) 23/02/2021
(732) SC ANTIBIOTICE S.A., STRADA

VALEA LUPULUI NR. 1, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Fluxiv supliment alimentar
contribuie la sănătatea

circulației vasculare Nutriensa

(531) Clasificare Viena:
02.09.25; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.09;
26.01.01

(591) Culori revendicate:roșu, verde, alb,
negru, roz

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

3. Înâlbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și preparate abrazive, săpunuri nemedicinale,
parfumerie, uleiuri esențiale, produse cosmetice,
loțiuni pentru păr, de uz cosmetic, pastă de dinți,
de uz cosmetic.
5. Produse farmaceutice și de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materialede pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectant, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2021 01425
(151) 23/02/2021
(732) CRISTIM MARKETING SRL, STR.

SOLD. STELIAN CONDU (FOSTA
FILIMON SIRBU), NR.32, CAM.4,
JUD. ILFOV, DOBROEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
CRISTIM PUCIOASA

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

24. Steguleţe pentru bebeluşi, bannere din
material textil sau plastic, lenjerie de baie, cu
excepţia hainelor, mănusşi de baie, pături de
pat, Huse de pat/cuverturi/cuverturi , huse de
pat din hârtie, lenjerie de pat, baldachine de
pat, brocade, / cuverturi, Huse de pat din hârtie,
stambă, pânză pentru tapiserie sau broderie,
pânză, apărători laterale pentru pătuţurile de
copii (lenjerie de pat), ţesături din bumbac,
creponă (ţesătură), crepon, suporturi pentru
perdele din material textil, perdele din material
textil sau plastic, damasc, scutec din pânză
(lenjerie), perdele pentru uşi, material ţesut
elastic, ţesătura de spart, ţesătura, ţesături
pentru uz textil, prosoape pentru fata din
materiale textile, ţesături din fibra de sticla
pentru uz textil / ţesături din fibra de sticlă
pentru uz textil, flanela (ţesătura), friza (pânza),
învelitoare de mobila din plastic/ învelitoare din
plastic pentru mobila, acoperiri de mobilier din
materiale textile, fustian / dimity, tifon (pânza),
pânza de par (pânza de sac), batiste din
textile, pânza de cânepa, ţesătură de cânepa,
lenjerie de uz casnic, ţesătura tricotata, etichete
textile, lenjerie de pânza, marabouts (pânza),
huse pentru saltele, moleskin (ţesătura), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele de
plasă, perna Shams, feţe de pernă, covoraşe
din material textil, pânză calico imprimată,
paturi pentru imprimante din materiale textile,
ţesătura ramie, ţesătura raionica, foi (textile),
perdele de dus din material textil sau plastic,
mătase (pânza), ţesături de mătase pentru
tipărirea tiparelor, saci de dormit pentru bebeluşi,
tablemats din materiale textile, material textil,
bifează (lenjerie), capuse (huse pentru saltele),
prosoape din material textil, pânze trasate pentru
broderie/ pânza trasa pentru broderie, covoare
de călătorie, spalier (pânza), tul, ţesături de
tapiţerie, catifea, tapete de perete din materiale
textile /tapiserii (tapete de perete), din materiale
textile, pânza de lâna /ţesătura de lâna, zephyr
(pânză).

───────
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(210) M 2021 01426
(151) 23/02/2021
(732) KORONA FIGHT SPORTS SRL,

STR. SITARULUI NR.27, JUD
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12- 14,
JUD. BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Ko.Ro.Na REALTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 07.01.24; 29.01.12

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

clase:
36. Afaceri imobiliare, servicii de agenție
imobiliară, management imobiliar, servicii de
închiriere a apartamentelor, managementul
apartamentelor, colectarea chiriilor, servicii de
brokeraj imobiliar, evaluări imibiliare, servicii de
închiriere a birourilor (bunuri imobiliare), servicii
de închirierea birourilor pentru conlucrare,
închirierea bunurilor imobiliare.
37. Servicii de construcţii de clădiri, servicii
de reparaţii, servicii de instalaţii, servicii de
construcţii, servicii de instalaţii şi reparaţii,
servicii de construcţia şi demolarea de
clădiri rezidenţiale ca de exemplu case si
blocuri, servicii de construcţia şi demolarea
de clădiri nerezidenţiale ca de exemplu
fabrici, ateliere, uzine, depozite, spitale,
scoli, clădiri de birouri, hoteluri, magazine,
centre comerciale, restaurante, clădiri pentru
aeroporturi, săli de sport, terenuri de sport,
garaje, drumuri, poduri, baraje, porturi, diguri
portuare sau linii de transport, servicii de
întreţinere si reparare pentru conservarea
clădirilor rezidenţiale si nerezidenţiale, servicii de
construcţii subacvatice, servicii de construcție de
proprietăți rezidențiale, industriale, comerciale,
servicii de amenajarea interiorului clădirilor
companiilor (construcţii), amenajarea spațiilor
pentru magazine (construcţii), servicii de
construcția standurilor de expoziții și magazine,
amenajarea spațiilor comerciale (construcţii),

servicii de construcția de compartimente
modulare de birou, servicii de construcție
de standuri pentru târguri comerciale și
expoziții, servicii în domeniul construcţiilor, de
exemplu, vopsirea interioarelor şi exterioarelor,
servicii de tencuială, lucrări de instalații
sanitare, întreţinerea şi construcţia conductelor,
lucrări de instalaţii termice, lucrări de
instalaţie de apă şi canal (izolare), servicii
de instalarea echipamentelor, lucrări privind
acoperişurile, zidire, etanşarea clădirilor, servicii
de impermeabilizare clădire, servicii de izolare
a clădirilor, servicii de aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele construite, servicii de
instalarea şi repararea alarmelor antifurt, servicii
de tâmplărie, amplasare de rețele de alimentare
cu electricitate, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de instalarea uşilor şi ferestrelor, servicii
de aplicarea tapetului, construcție de sisteme de
fortificați, de sisteme de scurgere, asamblarea
și ridicarea de construcții din prefabricate pe
șantier, servicii de închirierea de unelte (scule),
maşini sau echipamente pentru construcţii, spre
exemplu închirierea de buldozere, închirierea
de macarale, servicii de restaurare a clădirilor,
servicii de modificare și renovare a structurilor
rezidențiale existente, servicii de curăţarea
de geamuri, servicii de curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), servicii de curăţarea
clădirilor (interior), servicii de supravegherea
construcţiei de clădiri, servicii de consultanţă
în construcţii, furnizarea de informaţii privind
construcţia, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, servicii de instalare de utilități pe
șantiere de construcții, servicii de electricieni,
servicii de instalarea şi repararea ascensoarelor,
servicii de instalarea şi repararea dispozitivelor
de irigare.

───────
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(210) M 2021 01427
(151) 23/02/2021
(732) VASILE DOBRIN, STR. VATRA

DORNEI NR. 11, BL.18B+C,
SC.2, ET. 9, AP. 83, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DOAR MĂR

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 27.05.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
P4975), portocaliu (Pantone P1645)

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

32. Sucuri de fructe/suc de fructe
───────

(210) M 2021 01428
(151) 23/02/2021
(732) BOGDAN GASPAR, STR. COTU

MIC NR.17, JUD. TIMIŞ, LUGOJ,
305500, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
pesleau.ro

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

38. Furnizare de acces la conținut, site-uri și
portaluri de internet

───────

(210) M 2021 01429
(151) 23/02/2021
(732) SC GELOMIN SRL, STR

GRADINARI, 21, BL. 35D, SC.
A, ET 2, AP. 8, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, 100404, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

GELOMIN

(531) Clasificare Viena:
09.01.10; 03.07.03; 03.04.18; 29.01.12

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

clase:
31. Hrană şi bauturi pentru animale şi păsări.

───────
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(210) M 2021 01430
(151) 23/02/2021
(732) MADISONBAGEL SRL SRL, B

DUL NICOLAE TITULESCU NR.
113, SC.2, AP.12, JUD CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

New York Bagels

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 09.07.15

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante, servicii oferite de fast food.

───────

(210) M 2021 01431
(151) 23/02/2021
(732) MIHAI-ŞERBAN DIŢĂ, STR.

DONATH NR. 188A, CLUJ -
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)
Miercurea Moto

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

35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
cu articole vestimentare, pixuri, brelocuri.
41. Organizarea de evenimente, spectacole cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
activităţi culturale.

───────

(210) M 2021 01432
(151) 23/02/2021
(732) HAGI GOLD SRL, BULEVARDUL

DECEBAL NR. 57, BLOC B3,
SCARA C, ETAJ P, AP. 32, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMȚ, 610039,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) COMAN MINDRU POPESCU SCA,
STR. CONSTANTIN BOSIANU NR.
28, SECTOR 4, 031041, ROMANIA

(540)

HAGI GOLD

(531) Clasificare Viena:
05.07.13; 27.05.01

(591) Culori revendicate:galben (Pantone102
C), negru (Pantone Black 3 C)

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

14. Bijuterii, articole de bijuterie, articole de
bijuterie, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri
de chei și brelocuri pentru acestea, instrumente
pentru măsurarea timpului, instrumente de
cronometrare, instrumente cronologice, produse
de bijuterie.

───────
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(210) M 2021 01433
(151) 23/02/2021
(732) S.C. TOP TEA COMPANY S.R.L.,

STR. BRADESCU BARBU,
NR.5, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU, NR. 8E, BL.9,
AP.P03, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
LIVADA CU CEAI

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

35. Servicii de vanzare cu amantul in legatatura
cu cafea, ceai, cacao, condimente, produse
alimentare, produse de patiserie, dulciuri,
produse zaharoase, ustensile de menaj,
tacâmuri, veselă din sticlă, porţelan şi ceramică,
mobilă, articole de mobilier (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii de
vanzare cu amanuntul in legatura cu produsele
alimentare, servicii de intermediere comercială
cu produse alimentare, servicii de vanzare cu
amanuntul in legatura cu veselă.

───────

(210) M 2021 01435
(151) 23/02/2021
(732) SELLFLUENCE SRL, STRADA

DRUMUL TABEREI NR. 34,
PARTER, BLOC T3, SCARA 1,
AP.12, SECTOR 6, BUCURESTI,
061388, ROMANIA

(540)

SELLFLUENCE

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 02.09.14; 10.03.10; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:arămiu (HEX
#CA9A8E), auriu (HEX #d2cb0f), roz
(HEX #b76E79)

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

8. Aparate de epilat, aparate pentru epilat,
electrice sau neelectrice, aparate pentru epilat
prin electroliză, aparate laser pentru epilare,
altele decât cele de uz medical.

───────

(210) M 2021 01436
(151) 23/02/2021
(732) TESCOMAK SRL, SOS. CERNICA

NR. 36-38, PARTER, AP. 1,
JUDEȚUL ILFOV, PANTELIMON ,
ILFOV, ROMANIA

(540)

TESCOMAK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şiînvăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea,reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
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care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare,de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
şi deşeurilor, filtrarea aerului şi tratarea apei,
servicii deimprimare, conservarea alimentelor şi
a băuturilor.

───────

(210) M 2021 01437
(151) 23/02/2021
(732) ALIN-CONSTANTIN ANGHEL,

STR. CAP. ILINA NR. 6, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI NR. 22, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR.12-14, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NAPOLETTA

(531) Clasificare Viena:
05.07.20; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de patiserie înghețate) și șerbeturi,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, semințe procesate,

amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, sare, mirodenii, arome și condimente,
aperitive (tartine), baghete umplute, alimente
cu paste la conservă, batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, biluțe de
brânză (snackuri), biscuiți crackers cu aromă de
legume, blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte
în prealabil, biscuiți crocanți condimentați,
brioșe, chifle umplute, chimichanga, chipsuri
de orez, chipsuri de porumb, clătite sărate,
clătite, chipsuri din cereale, chipsuri tortilla,
crusta de pizza, covrigei, empanada (aluat
umplut), floricele de porumb, crumble (produs de
patiserie), frigănele, gustări pe bază de cereale,
gustări din tortilla, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază
de orez, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, lasagna,
hot dog (sandvișuri), hamburgeri (sandvișuri),
lipii cu pui, înveliș pentru sandvișuri, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri alcătuite în principal din
paste, paella, pâine cu umplutură, pateuri cu
cârnați, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate pe bază de paste, plăcinte,
pizze negătite, pizza împăturită (calzone), pizza
refrigerată, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza fără gluten, pizza conservată, pizza
congelată, pizza, plăcinte cu carne, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, porumb prăjit, porumb
fript, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, produse
de patiserie aromate, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, prăjituri din
mei, pufuleți de brânză, produse pentru gustări
preparate din pesmet, ravioli, rizoto, quiche (tarte
sărate), quesadilla (preparat culinar mexican),
sandvișuri, salată de macaroane, rulouri de
primăvară, spaghetti și chiftele, sandvișuri
cu carne, batoane de cereale și batoane
energizante, aluaturi împletite prăjite, biscuiți
sărați, biscuiți crocanți, biscuiți crackers, bezele,
brioșe cu fructe, ciocolată, budinci, cozonaci,
cornuri (produs de patiserie), cozonac pandoro,
ciocolată tartinabilă, dulciuri înghețate, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, flan, înghețate și dulciuri, prăjitură cu
pâine, pâine, produse de cofetărie congelate,
produse de brutărie, praline cu napolitană,
specialități de patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), tiramisu,
aluat pentru pizza, amestec pentru aluat de
pizza, amestecuri de pizza, făină pentru pizza,
condimente pentru pizza, sosuri pentru pizza,
preparate pentru pregătirea blaturilor de pizza.
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43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, prepararea alimentelor,
servicii oferite de pizzerii, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, servicii ale bistrourilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de mâncare la pachet, servicii de local
public, servicii de ceainărie, servicii de terasă
berărie, servicii oferite de snack-baruri, servicii
de catering, servicii oferite de rotiserii.

───────

(210) M 2021 01438
(151) 23/02/2021
(732) ICONTAX SMART, LOC. MACESTI,

ORAȘ MOLDOVA-NOUA NR.
183,, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

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

(540)

ICONTAX SMART
ACCOUNTING

(531) Clasificare Viena:
24.15.21; 07.03.15; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de contabilitate, servicii de
contabilitate și audit, servicii de contabilitate
pentru terți, servicii de consultanță
fiscală (contabilitate), servicii de consultanță
(contabilitate) fiscală, servicii de consiliere
(contabilitate) fiscală, servicii de consultanţă
cu privire la contabilitate, servicii de
consultanță și informații privind contabilitatea,
servicii de consultanță fiscală și asistență
la întocmirea declarațiilor fiscale, servicii de
contabilitate de gestiune, servicii de contabilitate
managerială, servicii de contabilitate analitică,
servicii de contabilitate informatizată, servicii
de contabilitate computerizată, servicii de
contabilitate computerizată, servicii de evidență
contabilă și contabilitate, planificarea obligațiilor
fiscale (contabilitate), servicii de contabilitate,
în special evidență contabilă, servicii de
contabilitate și evidență contabilă, servicii
de consultanță în contabilitatea comercială,
pregătirea evaluării computerizate în vedera
impozitării (contabilitate), furnizare de informații
în materie de contabilitate, servicii de
contabilitate pentru fonduri de pensie, servicii
de contabilitate privind conturi de creanțe,
servicii de contabilitate pentru fuziuni și
achiziții, consiliere în domeniul afacerilor cu
privire la contabilitate, servicii de contabilitate
privind costurile în întreprinderi agricole,
servicii de consultanță și informare cu
privire la contabilitate, servicii de consiliere
referitoare la declarațiile de venit (contabilitate),
publicitate şi marketing, publicitate prin
corespondenţă, servicii de publicitate, publicitate
şi reclamă, publicitate în reviste, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poştei,
publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de contabilitate
administrativă, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.

───────
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(210) M 2021 01439
(151) 23/02/2021
(732) STUPARUL PUNCT RO SRL,

OBSERVATORULUI NR. 15, BLOC
OS 16, AP 19, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400500, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Podișor

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

5. Suplimente alimentare pentru oameni și
animale, de uz medical.
31. Hrană și băuturi pentru animale.

───────

(210) M 2021 01440
(151) 23/02/2021
(732) ROM CABLU SRL, SAT VALEA

STÂLPULUI NR.2, COMUNA
TEIȘANI, JUDEȚUL PRAHOVA,
VALEA STALPULUI, 107599,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ROMCABLU

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Corpuri de iluminat (electricitate), cabluri
electrice, cabluri coaxiale, conductoare electrice,
sârmă de cupru izolată, materiale pentru rețele
electrice (fire de sârmă, cabluri), cabluri cu fibre
optice, fire electrice, cabluri telefonice, cabluri
autopurtate, cabluri subterane.

───────

(210) M 2021 01441
(151) 23/02/2021
(732) EMILIA NAOME BOŞTIOG, STR.

ION ROATA NR. 11, JUDEȚUL
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
SUCEAVA, ROMANIA
DANIEL BOŞTIOG, STR. ION
ROATA NR.11, JUDEȚUL
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

DEMALIS

(531) Clasificare Viena:
09.09.05; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de încălțăminte, încălțăminte pentru
bărbați, femei și copii.

───────
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(210) M 2021 01442
(151) 23/02/2021
(732) BUG MARKETING SRL, ALEEA

CONSTANTIN SILVESTRI NR. 4,
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)

Ina Gospodina

(531) Clasificare Viena:
02.03.11; 02.03.23; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (HEX #e73778),
negru (HEX #111111)

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, de
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste produse, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
comenzi online computerizate în legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice şi

neelectrice pentru bucătărie, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii de
bucatarie, vase si ustensile pentru gatit, aparate
electrice şi neelectrice pentru bucătărie, servicii
de comerț cu amănuntul online amănuntul în
legătură cu în legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul în legătură cu în
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
agenții de import-export, prezentări de produse
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
publicitate pentru produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii de
bucatarie, vase si ustensile pentru gatit, aparate
electrice şi neelectrice pentru bucătărie, servicii
de promovare (publicitate) de produse și servicii
pentru terți in legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, marketing de
produse și servicii pentru alte persoane in
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, furnizare de
recomandări pentru produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de promovare (publicitate) a produselor
și serviciilor altor persoane prin internet in
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
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dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, furnizarea de
recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale , in legătură cu produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, prezentare de
produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare) in legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
furnizare de informații prin internet privind
produsele și serviciile pentru consumatori in
legătură produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
consiliere cu privire la produse de consum in
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
pentru terți de produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de consultanță privind achiziționarea de
produse în numele unor terți in legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul in legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, furnizarea de spațiu
pe pagini web pentru promovare de produse și
servicii in legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale in
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori în
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de

promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial pentru
clienți în legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de promovare de produse și servicii
ale altor persoane prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet în legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare în legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat în legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți în legătură cu produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet referitor la produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor
în legătură cu produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii de
bucatarie, vase si ustensile pentru gatit, aparate
electrice şi neelectrice pentru bucătărie, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri în legătură cu produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii de
bucatarie, vase si ustensile pentru gatit, aparate
electrice şi neelectrice pentru bucătărie.
38. Furnizare de acces la conținut, site-
uri și portaluri de internet în legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, furnizarea
accesului la pagini web în legătură cu produse
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si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, transmisie de
informații și imagini referitoare la produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, transmitere de
informații în materie de produse produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, difuzare şi
transmisie de informaţii prin reţele sau internet
referitoare la produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
comunicare prin bloguri online în legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie.
41. Servicii de publicare on-line, publicare
și editare de materiale tipărite, altele decât
cele publicitare, editare de texte scrise, cu
excepția textelor publicitare, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile,
furnizarea de informații despre produse si
instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, furnizarea unei
baze de date computerizate on-line care conține
informații despre produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii de
bucatarie, vase si ustensile pentru gatit, aparate
electrice şi neelectrice pentru bucătărie, crearea
şi publicarea de jurnale şi bloguri personale
online în legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de scriere pentru bloguri în legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie.
42. Găzduire de conţinut digital, şi anume
jurnale şi bloguri online în legătură cu produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de

bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, creare şi întreţinere
de bloguri (pagini de internet personale de tip
jurnal) pentru terţi despre produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie.

───────

(210) M 2021 01443
(151) 23/02/2021
(732) RAMONA-MIHAELA

VARTOLOMEI, STR. ŞTEFAN
CEL MARE NR.24E, AP.2,
JUDEŢ BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

RAMELLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
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îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri de
dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte de dormit,
lenjerie intimă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie de
corp, cămăși (articole de îmbrăcăminte),
costume bărbătești și taioare, costume (articole
de îmbrăcăminte), cravate, crinoline, curele
(accesorii vestimentare), fuste, rochii de gală
pentru femei, rochii de mireasă, rochii lungi de
seară, rochii pentru femei, sacouri de gală, tinute
de seară (articole de îmbrăcăminte), trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenţii de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată, servicii de import-export.

───────

(210) M 2021 01444
(151) 23/02/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR.51, SECTOR
3, BUCURESTI, 032368, ROMANIA

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

(540)

MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ INSTANT

CREMOS ŞI AROMAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 11.03.03; 25.01.19

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

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate (distribuitoare) de
vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
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acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01445
(151) 23/02/2021
(732) ANGUS MOLDOVA SRL, STR.

OITUZ NR. 37, BL. 37, ET. 1, CAM.
4, JUDETUL BACAU, BACAU,
600266, BACĂU, ROMANIA

(540)
ANGUS MOLDOVA

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

29. Carne și produse din carne.

(210) M 2021 01446
(151) 23/02/2021
(732) LIBELO PLUS SRL, STR.

GRIVITEI, NR. 12, JUDETUL
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI, NR.12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Libelo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.04

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

9. Materiale înregistrate, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate
și simulatoare educaționale, conținut media,
baze de date computerizate, fișiere multimedia
descărcabile, aplicații software, aplicatii
mobile, aplicații mobile educative, aplicații
educative pentru tablete, aplicații de calculator
educative, publicații electronice descărcabile,
cărți electronice descărcabile, software pentru
cursuri virtuale, materiale descărcabile pentru
cursuri didactice, software, software educational,
software multimedia, podcast-uri descărcabile,
înregistrări video descărcabile, suporturi media
educative descărcabile.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
servicii de traducere lingvistică, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, activități de
divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, organizare de cursuri, cursuri───────
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lingvistice, cursuri prin corespondență, furnizare
de cursuri educaționale, cursuri de limbi
străine, cursuri de formare, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
și conferințe, servicii de tabere de recreere,
cursuri în cadrul taberelor educative, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, furnizare de cursuri de instruire
online, servicii de învățământ la distanță oferite
online, furnizare de seminare online de formare,
educație sau instruire (coaching personal),
asistență profesională individualizată (coaching),
educație, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, publicare de ghiduri pentru învățământ
și instruire, creare (redactare) de podcast-uri,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, transfer de know-how (instruire),
servicii de bibliotecă, servicii de bibliotecă
electronică, servicii de traducere în format
Braille.

───────

(210) M 2021 01447
(151) 23/02/2021
(732) BUNELU FACTORY SRL, STR.

FLORILOR, NR.5, JUDETUL
VRANCEA, PANCIU, 625400,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
LA BUNELU'

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

29. Carne și produse din carne.
───────

(210) M 2021 01448
(151) 23/02/2021
(732) IULIANA BARA, STR. INDUSTRIEI

NR.10, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900161,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CERMED MEDICAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.02; 03.07.24

(591) Culori revendicate:portocaliu
(PANTONE 1375 PC), gri (PANTONE
447 PC)

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────
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(210) M 2021 01449
(151) 23/02/2021
(732) LIVIU-VALENTIN BERBECE,

ȘOSEAUA OLTENIȚEI, NR. 17R,
BL. C2, SC. 1, AP. 32, JUDETUL
ILFOV, POPEȘTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) VBA INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. IOAN BIANU NR.27, ETAJ 1,
AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
011091, ROMANIA

(540)

SPA SHOES Curatatorie
Incaltaminte

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 09.09.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#344dff, #283890, #29378f), gri (HEX
#4c4c4c), roz (HEX #fe3390), negru
(HEX #000000)

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

37. Curățarea și îngrijirea țesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii și a
produselor din aceste materiale, curățarea
hainelor, curățarea materialelor, curățarea
pantofilor.

───────

(210) M 2021 01450
(151) 23/02/2021
(732) INDESIGN SRL, ALEEA ARMATEI,

NR. 11, JUDETUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

La Căsuţă RESTAURANT
& PIZZERIE Good food,
well served, well priced

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.09; 11.01.01

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de mâncare la
pachet, servicii oferite de pizzerii, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete.

───────
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(210) M 2021 01451
(151) 23/02/2021
(732) RALUCA - CRISTINA NICOLAE,

STR. MOINEȘTI NR. 1, BL. 15,
SC. 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Naturawl

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#99CB4D, #2DB674), gri (HEX
#61645D)

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse si alimente vegane, raw vegane,
vegetariene, produse și alimente bio, alimente
dietetice, produse ingrijire personala bio,
cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste produse, prezentări
de produse si alimente vegane, raw vegane,
vegetariene, produse și alimente bio, alimente
dietetice, produse ingrijire personala bio,
cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire casă,
servicii de publicitate pentru produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio pentru
ingrijire casă, promovare de produse și servicii
pentru terți in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse
și alimente bio, alimente dietetice, produse
ingrijire personala bio, cosmetice bio, produse

bio pentru ingrijire casă, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio pentru
ingrijire casă, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă, marketing de produse și servicii pentru
alte persoane in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, furnizare de recomandări
pentru produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet in legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, in legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, prezentare
de produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare) in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, furnizare de informații prin
internet privind produsele și serviciile pentru
consumatori in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, consiliere cu privire la
produse de consum in legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor terți in legătură cu produse si alimente
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vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio pentru
ingrijire casă, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse
și alimente bio, alimente dietetice, produse
ingrijire personala bio, cosmetice bio, produse
bio pentru ingrijire casă, furnizarea de spațiu
pe pagini web pentru promovare de produse
și servicii in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse
și alimente bio, alimente dietetice, produse
ingrijire personala bio, cosmetice bio, produse
bio pentru ingrijire casă, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori în
legătură cu produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți în legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare în legătură
cu produse si alimente vegane, raw vegane,
vegetariene, produse și alimente bio, alimente
dietetice, produse ingrijire personala bio,
cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire casă,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat în legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio pentru
ingrijire casă, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți în legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet referitor la produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și

alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor în legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin blogur
în legătură cu produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă.
38. Comunicare prin bloguri online în legătură cu
produse si alimente vegane, raw vegane,
vegetariene, produse și alimente bio, alimente
dietetice, produse ingrijire personala bio,
cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă, furnizare de acces la conținut, site-uri
și portaluri de internet în legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, furnizarea
accesului la pagini web în legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, transmisie
de informații și imagini referitoare la produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, transmitere
de informații în materie de produse produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, difuzare şi
transmisie de informaţii prin reţele sau internet
referitoare la produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă.
41. Servicii de publicare on-line, publicare și
editare de materiale tipărite, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, servicii
de scriere pentru bloguri în legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, crearea şi
publicarea de jurnale şi bloguri personale
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online în legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse
și alimente bio, alimente dietetice, produse
ingrijire personala bio, cosmetice bio, produse
bio pentru ingrijire casă, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile,
furnizarea de informații despre produse si
alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, prin intermediul
unui site web, furnizarea unei baze de date
computerizate on-line care conține informații
despre produse si alimente vegane, raw vegane,
vegetariene, produse și alimente bio, alimente
dietetice, produse ingrijire personala bio,
cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire casă,
servicii de educaţie în legătură cu alimentaţia şi
stilul de viaţă vegane, aceste servicii furnizate
inclusiv online, dezvoltare şi coordonarea de
activități educaţionale referitoare la alimentaţia
şi stilul de viaţă vegane, educaţie şi instruire
care promovează un stil de viaţă vegan, servicii
şi activităţi de educaţie şi sensibilizare care
promovează stilul de viaţă şi traiul vegan, aceste
servicii furnizate inclusiv online.

───────

(210) M 2021 01452
(151) 23/02/2021
(732) S.C. AGROINDUSTRIALA

BUCIUM, STR. FUNDAC PLOPII
FARA SOT, NR. 18-22, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)
INSPIRA

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

33. Vinuri, vinuri spumante.
───────

(210) M 2021 01453
(151) 23/02/2021
(732) TOPINDEX IMOBILIARE SRL,

STR. EUGEN IONESCO, NR 39,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

NEST IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1b1d3c), maro (HEX #b08d56)

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
si marketing, realizare de material publicitar,
conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, servicii de agenții de import-
export, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comerciala,
promovarea vanzarilor, cordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, marketing
imobiliar, administrare în materie de activități
de marketing, administrare în materie de
metode de vânzare, administrare în materie
de planificare a afacerilor, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, administrare și
compilare de baze de date computerizate,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
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dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare,
gestionare și monitorizare a vânzărilor și
a programelor promoționale de stimulare,
organizare, gestionare și monitorizare a
programelor de fidelizare pentru clienți,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
licitaţii în domeniul imobiliar, servicii de vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, desfășurare
de vânzări prin licitație, servicii administrative
referitoare la trimiteri către antreprenori generali
în construcții, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții.
36. Agenţii imobiliare, servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
managementul proprietăţilor imobiliare, servicii
ale agenţiilor imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, gestionare de proprietăţi
imobiliare, administrare de proprietăţi imobiliare,
agenţii de închiriere de proprietăţi imobiliare
(apartamente), servicii de agenţie pentru
vânzarea de proprietăţi imobiliare pe bază
de comision, servicii ale agenţiilor imobiliare
de spaţii comerciale, intermediere pentru
închirierea de proprietăţi imobiliare, închirieri
de spaţii pentru birouri (imobiliare), servicii
de căutare de proprietăţi imobiliare naţionale,
servicii ale agenţiilor imobiliare pentru vânzarea
şi închirierea de clădiri, servicii ale agenţiilor
imobiliare pentru vânzarea şi închirierea
spaţiilor comerciale, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii
de agenţii imobiliare pentru închirierea de
clădiri, servicii de agenţii imobiliare pentru
închirierea de terenuri, servicii de agenţii
imobiliare pentru achiziţia şi vânzarea de clădiri,
servicii de agenţii imobiliare pentru achiziţia şi
vânzarea de terenuri, organizare de închirieri
imobiliare, servicii de prelungire a contractelor
de închiriere pentru proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a proprietăţilor imobiliare în
domeniul horticulturii, servicii de administrare a
proprietăţilor imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spaţii industriale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidenţiale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
şi a proprietăţilor, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru malluri de
cumpăraturi, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locaţii pentru divertisment,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spaţii de clădiri, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spaţii de vânzare
cu amănuntul, gestionarea investiţiilor imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
proprietăţilor (imobiliare), servicii imobiliare

privind gestionarea investiţiilor imobiliare, servicii
de achiziţii imobiliare (în numele terţilor),
achiziţie de proprietăţi imobiliare (pentru terţi),
achiziţie de proprietăţi imobiliare (în numele
terţilor), servicii fiduciare imobiliare, brokeraj
de proprietăţi imobiliare, investiţii în proprietăţi
imobiliare, planificare de investiţii imobiliare,
servicii de investitii în proprietăţi imobiliare,
investiţii de capital în proprietăţi imobiliare,
servicii de tip garanţii (escrow) pentru bunuri
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăţi imobiliare, servicii de
asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanţarea pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare, servicii de cercetare privind
achiziţia de proprietăţi imobiliare, consultanţă
privind bunuri imobiliare, asistenţă în domeniul
achiziţiilor imobiliare, consultanţă financiară
privind investiţiile imobiliare, consultanţă privind
achiziţionarea de bunuri imobiliare, consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consiliere privind investiţiile
în proprietăţi imobiliare, servicii de consiliere
privind detinerea de proprietăţi imobiliare,
furnizare de informaţii pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informaţii
privind bunuri imobiliare şi terenuri, furnizare
de informaţii în legătură cu evaluarea
bunurilor imobiliare, servicii de informaţii
computerizate privind proprietăţile imobiliare,
evaluări imobiliare, evaluări de proprietăţi
imobiliare, formare de consorţii imobiliare,
evaluare şi gestionare de bunuri imobiliare,
evaluarea financiară a proprietăţii personale şi
imobiliare, evaluare de cereri de despăgubire
pentru proprietăţile imobiliare.

───────
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(210) M 2021 01454
(151) 23/02/2021
(732) FUN ZANZIBAR EVENTS SRL,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.
48A, JUDEŢ DOLJ, FILIAŞI, DOLJ,
ROMANIA

(540)

ZANZIBAR RESTAURANT PUB

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 29.01.11; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, decorare de torturi, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de agenție de voiaj pentru rezervarea
de locuri la restaurante, servicii de consultanță
cu privire la alimente, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, servicii de consultanță
în domeniul cateringului, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de rezervare
a meselor, servicii prestate de o agenție

pentru rezervări de restaurante, închiriere de
aparate pentru floricele de porumb, închiriere
de aparatură de iluminat (casnic), închiriere
de blaturi de lucru pentru bucătării, pentru
prepararea de mâncăruri destinate consumului
imediat, închiriere de carpete, închiriere de
chiuvete de bucătărie, închiriere de chiuvete de
bucătărie de uz casnic, închiriere de chiuvete
de bucătărie de uz comercial, închiriere de
lenjerie de pat, închiriere de lenjerii de pat,
închiriere de mașini de vată de zahăr, închiriere
de mașini industriale de gătit, închiriere de mese
de interior, închiriere de mobilă, închiriere de
învelitori pentru pardoseli de hoteluri, închiriere
de perne, închiriere de plite de încălzit electrice,
de uz casnic, închiriere de plite non-electrice
pentru gătit, închiriere de preșuri, închiriere de
preșuri pentru interior, închiriere de prosoape
pentru hoteluri, închiriere de pături, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
pentru turiști, restaurante cu autoservire, servicii
de restaurant washoku, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurant cu specific japonez,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de restaurante care servesc
tempura, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri.

───────
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(210) M 2021 01455
(151) 23/02/2021
(732) MEAT YOU LITVINENCO SRL,

STR. RICHARD WRUMBRAND,
NR. 34, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET MIDIASEN
INNOVATIONS, CALEA TRAIAN
NR. 4A/44, JUDEŢ MARAMUREŞ,
BAIA MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

Meat You Jerky
FOOD FOR FRIENDS!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu
(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.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 01456
(151) 23/02/2021
(732) GRAFFITI PUBLIC RELATIONS

SRL, STR ION BREZOIANU, NR
23-25, CORP B, ETAJ 3, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
meaning +

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

9. Panouri publicitare (mecanice), panouri
publicitare (luminoase), panouri publicitare
electronice, panouri publicitare iluminate,
panouri publicitare, mecanice sau luminoase,
afișe publicitare (mecanice sau luminoase),
reclame luminoase.
16. Reclame tipărite, publicații de reclame,
produse de imprimerie, plicuri, cutii din
carton pentru ambalat, pungi de hârtie,
mape, mape tip servietă, mape de hârtie
(papetărie), afise publicitare, broșuri, broșuri
tipărite, dosare pentru documente (papetărie),
tipărituri sub formă de imagini, tipărituri, fotografii
(tipărite), fotografii imprimate, cărți ilustrate,
benzi desenate, fluturaşi publicitari, buletine
informative, ziare (tipărite), agende (tipărite),
cataloage (tipărite), calendare (tipărite), bannere
din hârtie, materiale didactice din hârtie,
materiale educative și didactice, caractere
tipografice, hartie si carton, șabloane pentru
caractere tipografice, panouri publicitare tipărite,
din hârtie.
35. Servicii de agenție de publicitate, servicii de
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, servicii de publicitate
oferite de o agenție specializată în publicitate
prin radio și televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio
și la televizor, publicitate, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
publicitate și marketing, organizarea de
publicitate, publicitate în reviste, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de relații
cu publicul, servicii de relaţii media, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, servicii de asistență privind
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publicitatea, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, servicii de consultanță privind
relațiile publice, publicitate prin corespondență,
agenții de publicitate, publicitate și reclamă,
servicii de publicitate, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate exterioară,
consultanță privind publicitatea comercială,
servicii de promovare și publicitate, consultanță
în publicitate și marketing, servicii de publicitate
în presă, servicii de publicitate și marketing,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
editare de publicitate, negociere de contracte
de publicitate, consultanță pentru afaceri
privind publicitatea, servicii de informații privind
publicitatea, consultanță privind promovarea
comercială, consultanță referitoare la servicii
de publicitate și promovare, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de consultanță privind promovarea de
vânzări, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de management
de personal angajat în publicitate, realizare
de broșuri publicitare, concepere de broșuri
publicitare, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
distribuirea de broșuri promoționale, difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broșuri și
material tipărit), distribuire de reclame și
material publicitar (pliante, broșuri, foi volante și
mostre), servicii de închiriere de spațiu publicitar
în broșuri, productie de clipuri publicitare,
organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și
coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de competiții și evenimente
sportive, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
marketing pentru evenimente, organizare și
realizare de evenimente promoționale, servicii
de cercetare cu privire la publicitate și marketing,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, gestiunea
afacerilor comerciale, lucrări de birou.
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, publicarea de fotografii,
publicare de materiale didactice educative,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
organizare de evenimente de recreere,

coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente muzicale, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
organizare de gale în scop educativ, cultural sau
de divertisment.
42. Servicii de analiză şi cercetare industrială,
programare de software pentru publicitate
online, găzduire de spațiu de memorie electronic
pe internet pentru publicitatea la produse și
servicii, dezvoltare software, programare si
implementare, creare de pagini web, programare
de pagini web, proiectare de portaluri web,
design de site-uri web, proiectare de site-uri
web, actualizarea paginilor web pentru terți,
dezvoltare de pagini web pentru terți, creare și
design de site-uri web pentru terți, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web pentru comerț electronic, design
de pagini principale și pagini web, proiectare și
actualizare de pagini principale și de site-uri web,
servicii tehnologice stiintifice, servicii ştiinţifice şi
cercetare în acest domeniu, creare, actualizare
şi adaptare de programe de calculator.

───────

(210) M 2021 01457
(151) 23/02/2021
(732) CORYLACEA JV SRL, STR.

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

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

(540)

Sallofrux Organic
Sea Buckthorns

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

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

gătit, uleiuri aromatizate altele decât uleiurile
esenţiale, uleiuri cu mirodenii, uleiuri și grăsimi,
uleiuri solidificate pentru alimente, uleiuri de uz
alimentar, uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri
hidrogenate de uz alimentar, unt cu plante
aromatice, flori comestibile, preparate, flori
uscate comestibile, flori comestibile preparate, în
formă cristalizată, afine preparate, afine uscate,
dulceață de afine, alune prăjite, cremă de
alune, alune sărate preparate, unt de alune
cashew, unt preparat din alune, alune de
pădure preparate, pastă tartinabilă de alune, nuci
glasate, nuci opărite, nuci uscate, nuci preparate,
nuci comestibile, nuci conservate, ulei de nuci,
nuci aromate preparate.
31. Fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, migdale (fructe), arbuști fructiferi,
pomi fructiferi, bacă, fructe proaspete, fructe
durian proaspete, fructe lychee neprocesate,
fructe dragon proaspete, fructe ecologice,
proaspete, fructe tropicale proaspete, semințe
de fructe, mandarine (fructe, proaspete),
fructe goji proaspete, fructe noni proaspete,
fructul pasiunii proaspăt, plante fructifere vii,
lichi (fruct chinezesc) proaspăt, amestecuri
de fructe (proaspete), fructe proaspete de
mangustan, fructe proaspete de mango, fructe
proaspete de rambutan, fructe de guava
proaspete, fructe de kiwi, proaspete, fructe
kaki japoneze, proaspete, boască (reziduuri
de fructe), fructe de palmier proaspete, fructe
și legume proaspete, aranjamente de fructe
proaspete, fructe proaspete de naranjilla, fructe
proaspete de păducel, fructe proaspete de
myrica, coșuri cadou cu fructe proaspete,
fructe cu coajă lignificată proaspete, fructe
neprelucrate sub formă de bobițe, fructe
brute sub formă de bobițe, fructe proaspete,
nuci proaspete, legume și ierburi proaspete,
coarne proaspete (corni fructus, sansuyu) sub
formă de plante vii, cereale brute, cereale
neprocesate, cereale neprelucrate, grăunțe
(cereale), cereale crude (neprelucrate), germeni
de cereale, malțuri și cereale neprocesate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, arbuști
naturali, arbuști ornamentali naturali, arbuști
de durian, semințe naturale, grăunțe (semințe),
semințe brute, semințe neprocesate, semințe de
iarbă, semințe de măr, semințe de flori, semințe
pentru horticultură, semințe de grâu, semințe
oleaginoase nepreparate, semințe de legume,
semințe de plantat, semințe pentru semănat,
semințe pentru agricultură, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe acoperite cu
îngrășăminte, amestecuri de semințe sălbatice,
semințe brute și neprelucrate, semințe pentru
culturi hidroponice, semințe neprocesate de
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uz agricol, semințe comestibile în stare brută,
semințe sub formă de granule, semințe de in
comestibile, neprocesate, plante, bulbi (plante),
plante leguminoase, plante naturale, plante
uscate, plante agățătoare, plante proaspete,
ierburi (plante), plante naturale vii, plante în
ghiveci, butași de plante, plante cu flori, plante
leguminoase proaspete, răsaduri de plante,
plante uscate pentru decorare, plante proaspete
în ghiveci, plante bulbi pentru horticultură,
tuberculi pentru propagarea plantelor, plante și
flori naturale, plante vii pentru acvarii, plante
pentru iazuri (vii), plante comestibile naturale
(neprelucrate), flori proaspete, flori tăiate, flori
uscate, flori conservate, buchete din flori uscate,
corsaje din flori proaspete, bulbi de flori,
flori proaspete comestibile, aranjamente din
flori proaspete, aranjamente din flori naturale,
flori uscate pentru decorare, flori conservate
pentru decorare, afine crude, afine neprelucrate,
afine proaspete, afine sălbatice, proaspete,
alune neprelucrate, alune, proaspete, nuci
neprelucrate, nuci neprelucrate, nuci proaspete,
nuci comestibile (neprelucrate).

───────

(210) M 2021 01458
(151) 23/02/2021
(732) ANA-MARIA NOVOLAN, STRADA

IOVITA 4, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FESTESTI 11, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
AUTOMATUL DE PREMII

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

35. Servicii de administrare a programelor
de fidelizare a consumatorilor, asistenţă
administrativă pentru a raspunde la cererile
de ofertă, procesarea administrativă a ordinelor
de achiziţii, publicitate, servicii de agenţie de
publicitate, servicii de publicitate prin poştă,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
închirierea de spaţii publicitare, servicii de
închirierea timpului de publicitate în mediile
de comunicare, servicii de planificare a
programarilor (funcţii de birou), servicii de
licitare, postarea de afişe publicitare, servicii
de închirierea panourilor de afisaj, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
servicii de evaluare a afacerilor, servicii

de audit al afacerilor, servicii specializate
privind eficienta afacerilor, informatii privind
afacerile, servicii de investigatii privind afacerile,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la artişti, consultanţă în organizarea afacerilor,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, cercetari
privind afacerile, consultanţă profesională
în afaceri, furnizarea de informaţii pentru
afaceri, furnizarea de informatţi pentru afaceri
prin intermediul unui site web, administrare
comerciala privind licentierea bunurilor si
serviciilor apartinand tertilor, servicii de
agentie de informatii comerciale, servicii de
intermediere comerciala, servicii de lobby
comercial, asistenta privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informatii
de contact, comerciale si de afaceri, oferirea
de informatii comerciale si consiliere pentru
consumatori , in alegerea bunurilor si serviciilor,
servicii de informatii competitive, compilarea
de informatii in baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informatii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fisierelor, consultanta cu privire la strategiile
de comunicare in publicitate, consultanta
cu privire la strategiile de comunicare
in relatii publice, alcatuirea profilurilor
consumatorilor in scopuri comerciale sau
de marketing, servicii de comunicare in
domeniul corporatiilor, analiza pretului de cost,
servicii de cautare in fisiere computerizate,
pentru terti, organizare de demonstratii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de publicitate directa, prin posta,
raspandirea materialelor publicitare, distribuirea
de esantioane, intocmirea extraselor de cont,
servicii de agentie de ocupare a fortei de munca,
organizarea de expozitii in scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de spectacole de
moda in scopuri promotionale, serviciu de
registru de cadouri, servicii de agentie de
import export, servicii de asezare in pagina
pentru scopuri publicitare, servicii de informatii
privind marketingul, studii de piata, servicii de
marketing, marketing in cadrul editarii produselor
software, cercetare de marketing, servicii de
relatii media, servicii de modele în scop publicitar
sau de promovare a vânzărilor, servicii de
negocieri si concluzii in cadrul tranzactiilor
comerciale, pentru terti, servicii de revista presei,
inchirierea echipamentelor si masinilor de birou,
inchirierea de echipament de birou in spatii
pentru co-working, publicitate online pe o retea
informatizata, servicii de comert online, cu
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amanuntul, pentru muzica si filme descarcabile
sau preinregistrate, servicii de comert online, cu
amanuntul, pentru muzica digitala descarcabila,
servicii de comert online, cu amanuntul, pentru
tonuri de apel descarcabile, furnizarea unei
piete online pentru vanzatori si cumparatori de
bunuri si servicii, sondaje de opinie, publicitate
exterioara, servicii de externalizare (asistenta
in afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de recrutare de personal, prezentarea
produselor in mediile de comunicare, in
scopuri de vanzare cu amanuntul, servicii de
comparare a preturilor, servicii de procurare
pentru terti (cumpararea de produse sau servicii
pentru terti), promovarea de bunuri si servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relatii publice, publicarea textelor publicitare,
inchirierea materialelor publicitare, publicitate
prin radio, inregistrarea comunicarilor si datelor
scrise, servicii de vânzare cu amănuntul pentru
produse farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
pentru provizii medicale, servicii de vanzare cu
amanuntul pentru opere de arta furnizate de
galerii de arta, servicii de vanzare cu amanuntul
pentru produse de patiserie, servicii de
închirierea standurilor de vânzare, promovarea
vânzărilor pentru terţi, scrierea de scenarii in
scopuri publicitare, optimizarea motoarelor de
cautare pentru promovarea vânzarilor, servicii de
secretariat, servicii de stenografie, cautarea de
sponsorizari, stabilirea de abonamente, pentru
terti, la servicii de telecomunicatii, sistematizarea
informatiilor în bazele de date computerizate,
servicii de marketing pentru un public ţintă,
servicii de telemarketing, servicii de preluare a
apelurilor telefonice pentru abonatii indisponibili,
producerea de programe de teleshopping,
servicii de publicitate televizata, organizarea
de targuri, transcrierea comunicatiilor (servicii
de birou), actualizarea si mentinerea datelor
in bazele de date computerizate, actualizarea
si mentinerea informatiilor in registre,
actualizarea materialelor publicitare, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor in scopuri
comerciale sau publicitare, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de închiriere de automate de
vânzare, indexare site web în scopuri comerciale
sau publicitare, optimizarea de trafic în cadrul
unui website, servicii de prelucrare de texte,
scrierea de texte publicitare.

───────

(210) M 2021 01459
(151) 23/02/2021
(732) ANA-MARIA NOVOLAN, STRADA

IOVITA 4, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Promoteruldigital.ro

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

35. Servicii de administrare a programelor
de fidelizare a consumatorilor, asistenţă
administrativă pentru a raspunde la cererile
de ofertă, procesarea administrativă a ordinelor
de achiziţii, publicitate, servicii de agenţie de
publicitate, servicii de publicitate prin poştă,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
închirierea de spaţii publicitare, servicii de
închirierea timpului de publicitate în mediile
de comunicare, servicii de planificare a
programarilor (funcţii de birou), servicii de
licitare, postarea de afişe publicitare, servicii
de închirierea panourilor de afisaj, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
servicii de evaluare a afacerilor, servicii
de audit al afacerilor, servicii specializate
privind eficienta afacerilor, informatii privind
afacerile, servicii de investigatii privind afacerile,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la artişti, consultanţă în organizarea afacerilor,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, cercetari
privind afacerile, consultanţă profesională
în afaceri, furnizarea de informaţii pentru
afaceri, furnizarea de informatţi pentru afaceri
prin intermediul unui site web, administrare
comerciala privind licentierea bunurilor si
serviciilor apartinand tertilor, servicii de
agentie de informatii comerciale, servicii de
intermediere comerciala, servicii de lobby
comercial, asistenta privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informatii
de contact, comerciale si de afaceri, oferirea
de informatii comerciale si consiliere pentru
consumatori , in alegerea bunurilor si serviciilor,
servicii de informatii competitive, compilarea
de informatii in baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informatii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fisierelor, consultanta cu privire la strategiile
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de comunicare in publicitate, consultanta
cu privire la strategiile de comunicare
in relatii publice, alcatuirea profilurilor
consumatorilor in scopuri comerciale sau
de marketing, servicii de comunicare in
domeniul corporatiilor, analiza pretului de cost,
servicii de cautare in fisiere computerizate,
pentru terti, organizare de demonstratii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de publicitate directa, prin posta,
raspandirea materialelor publicitare, distribuirea
de esantioane, intocmirea extraselor de cont,
servicii de agentie de ocupare a fortei de munca,
organizarea de expozitii in scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de spectacole de
moda in scopuri promotionale, serviciu de
registru de cadouri, servicii de agentie de
import export, servicii de asezare in pagina
pentru scopuri publicitare, servicii de informatii
privind marketingul, studii de piata, servicii de
marketing, marketing in cadrul editarii produselor
software, cercetare de marketing, servicii de
relatii media, servicii de modele în scop publicitar
sau de promovare a vânzărilor, servicii de
negocieri si concluzii in cadrul tranzactiilor
comerciale, pentru terti, servicii de revista presei,
inchirierea echipamentelor si masinilor de birou,
inchirierea de echipament de birou in spatii
pentru co-working, publicitate online pe o retea
informatizata, servicii de comert online, cu
amanuntul, pentru muzica si filme descarcabile
sau preinregistrate, servicii de comert online, cu
amanuntul, pentru muzica digitala descarcabila,
servicii de comert online, cu amanuntul, pentru
tonuri de apel descarcabile, furnizarea unei
piete online pentru vanzatori si cumparatori de
bunuri si servicii, sondaje de opinie, publicitate
exterioara, servicii de externalizare (asistenta
in afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de recrutare de personal, prezentarea
produselor in mediile de comunicare, in
scopuri de vanzare cu amanuntul, servicii de
comparare a preturilor, servicii de procurare
pentru terti (cumpararea de produse sau servicii
pentru terti), promovarea de bunuri si servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relatii publice, publicarea textelor publicitare,
inchirierea materialelor publicitare, publicitate
prin radio, inregistrarea comunicarilor si datelor
scrise, servicii de vânzare cu amănuntul pentru
produse farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
pentru provizii medicale, servicii de vanzare cu
amanuntul pentru opere de arta furnizate de
galerii de arta, servicii de vanzare cu amanuntul
pentru produse de patiserie, servicii de
închirierea standurilor de vânzare, promovarea
vânzărilor pentru terţi, scrierea de scenarii in
scopuri publicitare, optimizarea motoarelor de

cautare pentru promovarea vânzarilor, servicii de
secretariat, servicii de stenografie, cautarea de
sponsorizari, stabilirea de abonamente, pentru
terti, la servicii de telecomunicatii, sistematizarea
informatiilor în bazele de date computerizate,
servicii de marketing pentru un public ţintă,
servicii de telemarketing, servicii de preluare a
apelurilor telefonice pentru abonatii indisponibili,
producerea de programe de teleshopping,
servicii de publicitate televizata, organizarea
de targuri, transcrierea comunicatiilor (servicii
de birou), actualizarea si mentinerea datelor
in bazele de date computerizate, actualizarea
si mentinerea informatiilor in registre,
actualizarea materialelor publicitare, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor in scopuri
comerciale sau publicitare, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de închiriere de automate de
vânzare, indexare site web în scopuri comerciale
sau publicitare, optimizarea de trafic în cadrul
unui website, servicii de prelucrare de texte,
scrierea de texte publicitare.

───────
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(732) CLAUDIA-ROXANA BOGHEAN,

STR. GHEORGHE LAZAR NR. 17,
ETAJ 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
VILARINA-MARY PETRE, STR.
GHEORGHE LAZAR NR. 17,
ETAJ 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Vyro RAW & VEGAN BISTRO

(531) Clasificare Viena:
05.09.17; 05.03.11; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

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

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

29. Produse din fructe uscate, produse din
fructe de mare, produse din legume preparate,
înlocuitori de lapte, lapte de orez, lapte
de soia, lapte de migdale, lapte de cocos,
lapte de ovăz, lapte de arahide, uleiuri și
grăsimi comestibile, fructe preparate, fructe
uscate, fructe glasate, fructe congelate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
fructe aromatizate, fructe, gătite, legume
procesate, legume conservate, legume gătite,
legume uscate, salate de legume, piure de
legume, jeleuri de legume, conserve cu legume,
legume pre-tăiate, jeleuri de fructe, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri.

30. Cafea, băuturi din cafea, concentrate de
cafea, ceai, ceai pentru infuzii, cacao, alimente
pe bază de cacao, preparate pe bază de
cacao, amestecuri pe bază de cacao, băuturi pe
bază de cacao, băuturi cu gheață pe bază de
cacao, alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), preparate pe bază de cacao pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de cacao), cacao (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
ingrediente pe bază de cacao pentru produse
de cofetărie, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, orez preparat, făină, amestecuri
de făină, cereale, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, pâine, patiserie, produse
de cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
dulci aromate, jeleuri de fructe (cofetărie),
bomboane nemedicinale (cofetărie), fondante
(cofetărie), înghețată, șerbeturi (înghețată),
înghețată vegană, maioneză vegană, ciocolată
caldă vegană, zahăr, înlocuitori ai zahărului,
bomboane zaharicale (nemedicamentoase),
miere, zahăr, miere, sirop de melasă, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, drojdie și
agenți de dospire, sare, sare, mirodenii, arome
și condimente, muștar pentru alimente, sosuri,
gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse de
patiserie îngheţate) și șerbeturi, prăjituri cu
fructe, biscuiți cu fructe, înghețată cu fructe,
sosuri de fructe, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie.
31. Fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, amestecuri de fructe (proaspete),
legume crude, legume neprelucrate, legume
proaspete, legume ecologice, proaspete, fructe
proaspete, nuci neprocesate, legume și ierburi
proaspete, semințe de legume, semințe naturale,
grăunțe (semințe), semințe brute, semințe
neprocesate, semințe de flori, semințe de fructe,
semințe oleaginoase nepreparate, amestecuri
de semințe sălbatice, semințe comestibile în
stare brută, plante naturale, plante uscate, ierburi
(plante), plante naturale vii, plante cu flori,
animale vii, rădăcini de uz alimentar, ciuperci,
proaspete, pentru uz alimentar, plante și flori
naturale.
32. Bere, sorbeturi (băuturi), băuturi
energizante, apă (băuturi), ape minerale
(băuturi), siropuri pentru băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice din legume, băuturi de fructe,
băuturi cu proteine, băuturi cu carbohidrați,
șerbeturi din fructe (băuturi), băuturi care
conțin vitamine nemedicinale, sucuri de
legume (băuturi), suc de roșii (băuturi),
siropuri pentru prepararea băuturilor nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
energizante care conțin cafeină, băuturi cu suc
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de portocale, băuturi pe bază de bere, sorbete
sub formă de băuturi, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi din aloe vera, nealcoolice, băuturi pe
bază de fructe, băuturi din fructe, fără alcool,
băuturi nealcoolice din fructe uscate, băuturi
pe bază de cocos, băuturi cu suc de ghimbir,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi pe baza
de nuci și de soia, băuturi pe bază de suc de
aloe, băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de legume, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, suc de lămâie folosit la
prepararea băuturilor, băuturi energizante (care
nu sunt de uz medical), băuturi din orez integral,
nefiind înlocuitori de lapte.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
catering, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, servicii de cazare turistică și de
vacanță, asigurarea de hrană și băuturi.

───────


