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Cereri Mărci publicate în 02/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04847 25/06/2021 FLORIN VALENTIN VASILE

NELU GEORGIAN ANTON
PAC PAC ARENA

2 M 2021 04905 25/06/2021 SORINA - DANIELA BLAJ CRYSTAL DENTAL CLINIC
smile your way

3 M 2021 04906 25/06/2021 ALINA PAUL DO SECURITY SYSTEM

4 M 2021 04907 25/06/2021 AUTO & AGRO MAGMANN SRL AGRO MAGMANN

5 M 2021 04912 25/06/2021 COSMIN CRISTIAN VASILE Bucharest Arbitration Days

6 M 2021 04913 25/06/2021 EDENRED ROMANIA S.R.L. CHATBOT FELICIA

7 M 2021 04914 25/06/2021 EDENRED ROMANIA S.R.L. CHATBOT FELICIA

8 M 2021 04915 25/06/2021 MEDIA TASK CONSULT SRL SUV FEST

9 M 2021 04916 25/06/2021 CUTTING EDGE VENTURES
LIMITED

Naked Wolfe

10 M 2021 04917 25/06/2021 CUTTING EDGE VENTURES
LIMITED

11 M 2021 04918 25/06/2021 HASSTING CONCEPT SRL Hassting

12 M 2021 04919 25/06/2021 DEVELOPMENT CONSULTING
SRL

SOLO

13 M 2021 04920 25/06/2021 ALEXANDRU DRĂGOI PASH PIESE AUTO SECOND
HAND

14 M 2021 04921 25/06/2021 STROIE SIBIANUL SRL STROIE SIBIANUL gusturi cu
suflet

15 M 2021 04922 25/06/2021 MIKONIST CONCEPT SRL LORIS PARFUM

16 M 2021 04923 25/06/2021 MIKONIST CONCEPT SRL PE RE JA

17 M 2021 04924 25/06/2021 MIKONIST CONCEPT SRL GLORIA PERFUME QUALITY
FRAGRANCE

18 M 2021 04925 25/06/2021 MIKONIST CONCEPT LORINNA PARIS

19 M 2021 04926 25/06/2021 EXTRAMALL INTERNATIONAL
GROUP SRL

CLEAR HYGIENE WATER

20 M 2021 04927 25/06/2021 FARBUM SRL ALLES DISTRIBUTION
FARBUM GARANTIA CALITATII

21 M 2021 04928 25/06/2021 TIRIBAM SRL VOCEA FEMEILOR

22 M 2021 04929 25/06/2021 COMPANIA DE EVENIMENTE
ZURLI SRL

VRAJIMATURICA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 04930 25/06/2021 COMPANIA DE EVENIMENTE

ZURLI SRL

24 M 2021 04931 26/06/2021 ALPHA ACCOUNTING
MANAGEMENT EXPERT
CONSULT SRL

A P D C

25 M 2021 04932 26/06/2021 DAYSPORTCOM SRL SPORTDAY.RO

26 M 2021 04933 26/06/2021 ANDREI IORDACHE
ANCA-IRINA CIOCHINARU

Academia De Stomatologie
Biomimetica Din Romania

27 M 2021 04934 27/06/2021 ZEKULHYDA SRL SZÉKELY LEÁNYKA

28 M 2021 04935 27/06/2021 DEFENCE GUARD SRL DEFENCE GUARD
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(210) M 2021 04847
(151) 25/06/2021
(732) FLORIN VALENTIN VASILE,

BD. CAMIL RESSU NR. 49, BL.
H26, SC. 2, AP. 38, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031743, ROMANIA
NELU GEORGIAN ANTON, ŞOS.
LINIA DE CENTURĂ NR. 50,
VILA NR. 2A02, JUD. ILFOV,
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PAC PAC ARENA

(531) Clasificare Viena:
23.03.05

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

28. Corturi de joacă, corturi de joacă pentru
interior, structuri de joacă, echipament de locuri
de joacă pentru copii.

───────

(210) M 2021 04905
(151) 25/06/2021
(732) SORINA - DANIELA BLAJ, STR.

CEZAR BOLLIAC NR. 45, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CRYSTAL DENTAL
CLINIC smile your way

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 02.09.08; 02.09.10; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de igienă dentară.

───────
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(210) M 2021 04906
(151) 25/06/2021
(732) ALINA PAUL, STR. CEDRILOR

NR. 49, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DO SECURITY SYSTEM

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 02.09.14; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
37. Servicii de instalare și construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor și indivizilor.

───────

(210) M 2021 04907
(151) 25/06/2021
(732) AUTO & AGRO MAGMANN

SRL, CALEA RADNEI NR. 237,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR. 33, AP.
07, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AGRO MAGMANN

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 06.19.09; 18.01.08; 18.01.23;
27.05.01; 29.01.12

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

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vanzare cu produse de industrie si
atelier, servicii de vanzare cu produse pentru
intretinere zootehnie si prelucrarea solului,
servicii de vanzare cu piese de schimb si
accesori pentru utilaje agricole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit.

───────
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(210) M 2021 04912
(151) 25/06/2021
(732) COSMIN CRISTIAN VASILE,

INTRAREA FLORILOR
NR. 7, JUDETUL ILFOV,
PETRESTI,CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Bucharest Arbitration Days

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2021 04913
(151) 25/06/2021
(732) EDENRED ROMANIA S.R.L.,

CALEA SERBAN VODA, NR.
133, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CHATBOT FELICIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14; 02.03.01

(591) Culori revendicate:rosu, negru,
albastru, alb

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 04914
(151) 25/06/2021
(732) EDENRED ROMANIA S.R.L.,

CALEA SERBAN VODA, NR.
133, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
CHATBOT FELICIA

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 04915
(151) 25/06/2021
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI 18,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

SUV FEST

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 18.01.09

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

clase:
9. Reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video.
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16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, carti, broșuri tipărite, articole de
papetarie si accesorii educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, carti si ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrari de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, carti,
broșuri tipărite, articole de papetarie si
accesorii educative, publicitate radiofonică si
de televiziune, producție de reclame radio,
căutare de sponsorizare, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, publicitate, inclusiv promovare de
produse și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, consultanță cu privire
la căutarea de sponsori, realizare de expoziții
comerciale în domeniul automobilelor.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv.
41. Editare de publicații, altele decat cele
publicitare, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare de ziare,
periodice, carti si reviste, difuzare de reportaje
de către agenții de știri, servicii de prezentatori
de radio și de televiziune, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, divertisment
de radio și televiziune, producție de programe tv,
publicare online de ziare electronice, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, organizare
de evenimente sportive și de competiții
sportive, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop cultural, educational sau de
divertisment, organizare de concursuri sportive,
furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, organizare de
competiții și ceremonii de decernare de premii,

servicii culturale, servicii educationale, servicii
de divertisment, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
terenuri de sport, închirierea de echipament
sportiv, cu exceptia vehiculelor, predare /
servicii educaţionale / servicii de instruire,
divertisment de televiziune, cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de parcuri
de amuzament, rezervarea locurilor pentru
spectacole / concursuri, antrenare (instruire),
servicii de club (divertisment sau educaţie),
servicii de impresar, educatie fizica, instruire
practica, prezentarea prestaţiilor live, antrenări
pentru competiții automobilistice, organizare de
competiții referitoare la vehicule cu motor,
organizare de evenimente automobilistice.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice)

───────

(210) M 2021 04916
(151) 25/06/2021
(732) CUTTING EDGE VENTURES

LIMITED, P.O BOX 1239
OFFSHORE INCORPORATIONS
CENTRE, VICTORIA, MAHE,
INSULELE SEYCHELLES

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

(540)
Naked Wolfe

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

9. Ochelari de soare, ochelari antireflex, sticlă
optică, ochelari inteligenți, tocuri pentru ochelari,
lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
rame de ochelari, lentile pentru ochelari,
ochelari, ochelari de protecție pentru sport,
căști audio, telefoane mobile/celulare/ telefoane
celulare, computere tip notebook, huse pentru
laptopuri, genți adaptate pentru laptopuri, huse
pentru telefoane inteligente, măști de protecție,
telefoane inteligente, computere tip tabletă, căști
pentru realitate virtuală.
18. Genți de mână, portofele, pungi (plicuri,
săculeţi) din piele, pentru ambalat, rucsacuri,
cufere (bagaje), genţi de voiaj, geamantane,
geamantane cu roți, serviete, blană/piei de
vânat, imitaţie de piele, genţi pentru sporturi,
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genţi, genţi de plajă, îmbrăcăminte pentru
animale, casete pentru accesorii de frumusețe,
piei de animale.
25. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, încălţăminte, cizme, sandale, pantofi,
papuci, șosete, costume de baie, sutiene,
articole sport din jerseu, halate de
baie, îmbrăcăminte pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte din imitaţie
din piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane,
caschete, pălării, pantofi de sport, tricouri,
pulovere, lenjerie de corp.
35. Marketing, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, servicii de agenţie de import-export,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
organizarea de prezentări de modă în scopuri
promoţionale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, publicitate, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web.

───────

(210) M 2021 04917
(151) 25/06/2021
(732) CUTTING EDGE VENTURES

LIMITED, P.O BOX 1239
OFFSHORE INCORPORATIONS
CENTRE, VICTORIA, MAHE,
INSULELE SEYCHELLES

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 03.01.16

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

9. Ochelari de soare, ochelari antireflex, sticlă
optică, ochelari inteligenți, tocuri pentru ochelari,
lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
rame de ochelari, lentile pentru ochelari,
ochelari, ochelari de protecție pentru sport,
căști audio, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, computere tip notebook, huse pentru
laptopuri, genți adaptate pentru laptopuri, huse
pentru telefoane inteligente, măști de protecție,
telefoane inteligente, computere tip tabletă, căști
pentru realitate virtuală.
18. Genți de mână, portofele, pungi (plicuri,
săculeţi) din piele, pentru ambalat, rucsacuri,
cufere (bagaje), genţi de voiaj, geamantane,
geamantane cu roți, serviete, blană/piei de
vânat, imitaţie de piele, genţi pentru sporturi,
genţi, genţi de plajă, îmbrăcăminte pentru
animale, casete pentru accesorii de frumusețe,
piei de animale.
25. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, încălţăminte, cizme, sandale, pantofi,
papuci, șosete, costume de baie, sutiene,
articole sport din jerseu, halate de
baie, îmbrăcăminte pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte din imitaţie
din piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane,
caschete, pălării, pantofi de sport, tricouri,
pulovere, lenjerie de corp.

───────
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(210) M 2021 04918
(151) 25/06/2021
(732) HASSTING CONCEPT SRL,

CALEA CRANGASI, NR.36, BLOC
13, SC.1, ET.9, AP.48, SECTOR 6,
060342, ROMANIA

(540)

Hassting

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#1CA756, #4BB349, #A9EB4F), ,
albastru ( HEX #074093, #199CD5,
#19C0DF), vişiniu (HEX #8C1D57),
galben (HEX #F0C63C, #F9B71A,
#F5A634), negru (HEX #000000), roz
(HEX #BF1E72)

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

8. Harpoane pentru pescuit.
28. Echipament de pescuit, articole de pescuit,
respectiv: cârlige pentru peşte, instrumente de
pescuit, linii (fire) de pescuit, plute de pescuit,
gută pentru pescuit, mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, momeli cu miros pentru vânătoare
sau pescuit, veste de înot, indicatoare de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), senzori
de tragere/muşcătură (unelte de pescuit), coşuri
de prins peşte (capcane de pescuit), momeli
pentru vânătoare sau pescuit/ nade pentru
vânătoare sau pescuit, mosoare pentru pescuit,
undiţe de pescuit, indicatoare de muşcătură
(echipament de pescuit), plute pentru pescuit,
momeală pentru pescuit, momeală artificială
pentru pescuit, momeală artificială de aruncat
în apă pentru pescuit, cutii de insect pentru
pescuit (article de pescuit), cutii cu nade pentru
pescuit (articole de pescuit), articole de scoatere
a peştelui din cârlige de undiţă (accesorii de
pescuit).

───────

(210) M 2021 04919
(151) 25/06/2021
(732) DEVELOPMENT CONSULTING

SRL, STR. NICOLAE TITULESCU
NR. 19, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
SOLO

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

9. Software de contabilitate.
35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, contabilitate,
contabilitate administrativă, contabilitate
informatizată, consiliere (contabilitate) fiscală,
consultanță (contabilitate) fiscală, consultanță
fiscală (contabilitate).
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
planificare fiscală (nu contabilitate), servicii de
consultanță financiară, servicii de informare și
consultanță financiară, servicii de consiliere și
consultanță financiară, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară.

───────

(210) M 2021 04920
(151) 25/06/2021
(732) ALEXANDRU DRĂGOI, STR.

NICOLAE BĂLCESU, NR. 32, BL.
48, SC. A, ET. 2, AP. 7, JUDEŢ
PRAHOVA, MIZIL, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

PASH PIESE AUTO
SECOND HAND
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(531) Clasificare Viena:
15.01.17; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu părți și accesorii pentru vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu părți
și accesorii pentru vehicule.
37. Montare piese de schimb pentru vehicule,
servicii de instalare de părți și accesorii pentru
vehicule, reparații și lucrări de întreținere de părți
și accesorii pentru vehicule.

───────

(210) M 2021 04921
(151) 25/06/2021
(732) STROIE SIBIANUL SRL, B DUL

OLTENIA, NR. 2, BL. 168B, SC.
1, ET. 1, AP. 5, JUDEŢ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

STROIE SIBIANUL
gusturi cu suflet

(531) Clasificare Viena:
03.03.02; 03.04.11; 02.01.13; 01.01.04;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:maro, verde, negru,
gri, alb, albastru, roz

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

29. Carne si produse din carne, carne
proaspata, păsări de curte şi vânat, carne
de oaie, carne de porc, carne de vita,

carne de manzat, carne proaspătă de pasăre,
carne proaspata de pui, carne curcan, carne
congelată, carne tocată, carne procesată, carne
conservată, carne feliată, produse din carne
congelate, produse din carne procesată, carne
deshidratată, carne sărată, carne uscata, carne
ambalată, carne preparată, carne afumată,
produse din carne preparate, extracte si
concentrate de carne, cârnaţi, slanina, jumari,
toba de casa, caltaboşi (cârnaţi), mezeluri,
salam, parizer, jambon, pastrame, mici, rulade,
șuncă presată, crenvurști, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, învelișuri pentru cârnați, carne
pentru cârnați, pastă de carne, pateuri din
carne, aspic de carne, carne uscată sfărâmată,
conserve de carne, umplutură de carne, ficat,
măruntaie, bucăți de carne, pulpe, aripi şi piept
de pui, file din piept de pui, pipote de pui, bucăți
de carne utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
chiftele din carne, hamburger din carne, frigărui
din carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog
din carne, pateuri pe bază de carne, preparate
din carne sau în care predomină carnea,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, preparate din carne,
mâncăruri congelate care conțin în principal
carne, gustări pe bază de carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, ouă
și produse din ouă, produse lactate, branza de
burduf, smantana, produse lactate tartinabile,
branzeturi ca de exemplu: telemea oaie, telemea
vacă, telemea capră, telemea bivoliță, urdă, caș,
cascaval, cașcaval afumat, cașcaval maturat,
lapte, brânză, unt, iaurt, kefir, bauturi pe baza
de iaurt, bauturi pe baza de produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile, fructe și legume
conservate, dulcețuri, compoturi.
30. Făină, preparate alimentare pe bază
de cereale, alimente preparate din cereale,
preparate pe bază de cereale, produse de
panificatie, pâine, produse de brutărie, produse
de patiserie, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiţi (prăjiturele), produse de cofetărie,
produse de cofetărie și înghețate, produse de
cofetărie pe bază de făină, mâncăruri pe bază
de făină, produse pentru gustări preparate din
făină de cereale, produse făinoase, mălai, paste
uscate și proaspete, tăieței și paste umplute,
cereale, biscuiți, pesmet, bulgur, cereale pentru
micul dejun.
31. Animale vii, pasari vii, hrană și băuturi
pentru animale, fructe proaspete, legume
proaspete, ierburi proaspete, ierburi de grădină,
proaspete, zarzavaturi proaspete, ciuperci şi
trufe proaspete, plante şi flori naturale.
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35. Regruparea în avantajul terților a produselor
desemnate in clasele 29, 30, 31 (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de comerț
în spațiu fizic și online, cu amănuntul sau cu
ridicata în legătură cu produsele desemnate
in clasele 29, 30, 31, servicii de vanzare
cu amanuntul printr o retea de magazine
proprii, prezentarea produselor desemnate în
clasele 29, 30, 31 prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate și promovare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții, târguri
comerciale și prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți, publicitate, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor în sistem de franciză.
39. Servicii de transport și livrare de bunuri,
transport de alimente, livrare de alimente,
transport refrigerat de alimente, livrare de
alimente de către restaurante, transport de
animale, ambalare pentru alimente, depozitare
de alimente, ambalaje pentru alimente.
43. Servicii de unităţi de cazare, cazare
temporară, rezervări la pensiuni, servicii de
pensiune, rezervări pentru cazarea temporară,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de
restaurant, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, servicii de catering, servicii oferite de un
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
pregătirea și furnizarea de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii de cantină,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii oferite de rotiserii, servicii ale
bistrourilor, servicii de self-service restaurant,
servicii oferite de snack-baruri, servicii oferite
de fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulota mobila, furnizarea de spaţii pentru
organizarea de evenimente.

───────

(210) M 2021 04922
(151) 25/06/2021
(732) MIKONIST CONCEPT SRL, SOS.

DUDESTI-PANTELIMON, NR.42,
TRONSON 2 ET.6, AP.65, SECTOR
3, BUCURESTI, 900700, ROMANIA

(540)

LORIS PARFUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 19.03.15

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04923
(151) 25/06/2021
(732) MIKONIST CONCEPT SRL, SOS.

DUDESTI-PANTELIMON, NR.42,
TRONSON 2 ET.6, AP.65, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 900700, ROMANIA

(540)

PE RE JA
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(531) Clasificare Viena:
26.05.18; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04924
(151) 25/06/2021
(732) MIKONIST CONCEPT SRL, SOS.

DUDESTI-PANTELIMON NR.42,
TRONSON 2 ET.6, AP.65, SECTOR
3, BUCURESTI, 900700, ROMANIA

(540)

GLORIA PERFUME
QUALITY FRAGRANCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 19.03.25

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04925
(151) 25/06/2021
(732) MIKONIST CONCEPT, SOS.

DUDESTI-PANTELIMON, NR.42,
TRONSON 2 ET.6, AP.65, SECTOR
3, BUCURESTI, 900700, ROMANIA

(540)

LORINNA PARIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 19.03.25

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 04926
(151) 25/06/2021
(732) EXTRAMALL INTERNATIONAL

GROUP SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 319,
CLADIRE OB, 6A, SECTOR 6,
BUCURESTI, 014593, ROMANIA

(540)

CLEAR HYGIENE WATER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.01.25

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

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
40. Filtrarea aerului și tratarea apei,
condiționarea și purificarea aerului și a apei.

───────

(210) M 2021 04927
(151) 25/06/2021
(732) FARBUM SRL, STR.BUMBESTI

NR. 81, JUDETUL GORJ,
BUMBESTI-JIU, GORJ, ROMANIA

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

(540)

ALLES DISTRIBUTION
FARBUM GARANTIA

CALITATII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.11

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

clase:
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comert cu amanuntul, servicii de comert cu
amanuntul in magazine alimentare.
39. Transport, servicii de depozitare en-gross,
servicii de distribuție de alimente în domeniul
Horeca.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
25/06/2021-27/06/2021

(210) M 2021 04928
(151) 25/06/2021
(732) TIRIBAM SRL, STR. DRUMUL

BECHEANULUI, NR. 21 BIS,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
VOCEA FEMEILOR

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, adezivi, articole de
papetărie şi accesorii educative, hârtie şi carton,
materiale şi mijloace pentru decorare şi artă,
obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton şi
machete arhitectonice, produse de imprimerie,
sacoşe şi articole pentru ambalare, împachetare
şi depozitare din hârtie, carton sau plastic,
adezivi pentru papetărie, adezivi pentru plastic
utilizaţi în papetărie sau menaj, adezivi pentru
utilizare artistică, benzi adezive, lipici cu sclipici
(articole de papetărie), lipici pentru birou, albume
foto şi albume pentru colecţionari, echipament
pentru educaţie/învăţământ, echipament pentru
imprimare şi legare, maşini de birou, ustensile
de corectare şi ştergere, ustensile de scris
şi ştampilat, agende, agrafe pentru hârtie
(papetărie), albume de schiţe, articole de
papetărie parfumate, articole de papetărie pentru
cadouri, articole de papetărie pentru petreceri,
articole de papetărie, confecţionate din hârtie,
articole de papetărie pentru scris, ascuţitori
de creioane, bibliorafturi, blocnotesuri, cărţi de
desenat sau de scris, cărţi cu nume, cărţi de
oaspeţi, carneţele, carnete de notiţe, carioci cu
vârf de fibră, capse de birou, calendare tipărite,
calendare de perete, calendare de buzunar,
calendare de birou, benzi din hârtie sau cartele
pentru înregistrarea programelor de calculator,
caiete şcolare, caiete de scris, caiete de notiţe,
caiete cu spirală, caiete, carneţele de notiţe în
alb, cartonaşe pentru corespondenţă, cartonaşe
tipărite pentru adrese, ceară pentru sigilii,
cerneluri, cleme pentru hârtie, clipsuri pentru
hârtie, coli de hârtie (papetărie), compasuri de

trasat, coperte de protecţie pentru cărţi, coperte
din piele pentru cărţi, decapsatoare, decoraţiuni
de petreceri din hârtie metalică, decoraţiuni din
hârtie pentru petreceri, cutii pentru papetărie,
cutii pentru hărţi, cutii pentru flipchart-uri, cutii
pentru dosare, cutii pentru creioane, cutii pentru
articole de papetărie, cretă, creioane tip carioca,
creioane cu mină colorată, creioane colorate,
coşuri de birou pentru accesorii de birou,
coperţi pentru agende săptămânale, coperţi
de dosar, coperte pentru caiete de exerciţii,
coperte pentru caiete, coperte pentru agende,
coperte (papetărie), echere, echere pentru
desen, dosare expandabile, dosare, instrumente
pentru desen, flip-charturi imprimate, flip-charturi
cu foi goale, echere (rigle), felicitări (care
însoţesc) cadouri, folii pentru documente, hârtie
de blocnotes, hârtie de copiat (articole de
papetărie), hârtie de fax, hârtie de scrisori,
hârtie liniată (produse finisate), hărţi de perete
ilustrate, litere şi cifre adezive, jurnale şi agende,
jurnale nescrise, jurnale de buzunar, invitaţii
(articole de papetărie), hârtie pentru ambalarea
cărţilor, articole de papetărie, panglici din
hârtie creponată, minifelicitări, markere pentru
documente, markere fluorescente, markere
evidenţiatoare, markere cu vârf de fibră,
mape, litere şi cifre adezive din vinil, litere
şi cifre realizate din hârtie, port-stilouri,
plicuri (papetărie), planificatoare de perete,
planificatoare lunare, planificatoare zilnice,
pixuri cu sclipici (articole de papetărie), pixuri
colorate, pioneze (papetărie), şabloane pentru
unghii, şabloane pentru pictură pe faţă,
şabloane pentru litere, şabloane (papetărie),
rigle, repertorii, rechizite şcolare, rame pentru
fotografii, suporturi de birou pentru documente,
suporturi de birou pentru cărţi de vizită,
sisteme de prezentare tip flipchart, seturi de
birou, hârtie pentru scrisori, suporturi pentru
stilouri şi creioane, table de scris albe, table
albe cu proprietăţi magnetice, tăviţe pentru
corespondenţă, tăviţe pentru creioane, cărţi
promoţionale (albume de fotografii), albume
pentru diferite evenimente, albume fotografice,
albume foto mini, albume de autocolante,
albume cu autografe, albume, atlase, caiete
de exerciţii, carduri, cărţi educative, globuri
pământeşti, globuri terestre, hărţi, hărţi
geografice, manuale didactice, material didactic
(cu excepţia aparatelor), table şcolare, table
de mici dimensiuni, cutii pentru pictură
(rechizite şcolare), materiale educative tipărite,
perforatoare de birou, creioane corectoare,
creion corector, gume de şters, radiere pentru
cerneală, lichide de corectare pentru documente,
markere cu ştergere uscată, rezerve de gume
pentru creioane, răzuitoare de birou, ştergătoare
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pentru table albe, bureţi pentru şters tabla,
accesorii pentru creioane, capace de creion,
carioci, călimări, cretă de scris, creion cu
mină groasă (creioane mecanice), creioane
retractabile, creioane mecanice, creioane de
desen, creioane de ardezie, creioane cu gumă,
cerneală pentru stilouri, culegare, cutii de cadou
pentru instrumente de scris, cutii pentru stilou şi
creion, pixuri cu gel, pixuri cu bilă, pensulă pentru
caligrafie, pensule de caligrafie, penare din
piele, penare, mine pentru creioane, instrumente
de scris, pixuri şi stilouri (articole de birou),
stilouri, stilouri din metale preţioase, stilouri
marker pentru piele, tocuri, echipament pentru
arte, mesteşuguri şi de modelare, şerveţele,
acuarele, desene grafice, figurine din carton,
figurine din hârtie, gravuri, imagini, picturi,
portrete, schiţe, reproduceri de picturi, sculpturi
ornamentale din papier mâché, cărţi, cărţi
de muzică, abţibilduri decorative pentru căşti,
afişe, benzi desenate, colaje, felicitări, felicitări
muzicale, felicitări de crăciun, felicitări cu mesaje
motivaţionale, felicitări pentru ocazii speciale,
felicitări pentru ziua de naştere, palete de culori,
pancarte de carton, periodice tipărite, picturi
artistice, publicaţii imprimate, pliante, publicaţii
periodice tipărite în domeniul dansului, publicaţii
periodice tipărite în domeniul filmelor, publicaţii
periodice tipărite în domeniul teatrului, publicaţii
periodice tipărite în domeniul artelor figurative,
reviste cu postere, reviste care conţin jocuri
video şi pe calculator, reviste de benzi desenate,
reviste de muzică, ziare, bannere din hârtie,
bavete din hârtie, cârpe de şters din hârtie,
decoraţiuni de hârtie pentru masă, ghirlande de
hârtie, hârtie absorbantă, hârtie igienică, hârtie
parfumată pentru dulapuri, hârtie pentru sertare,
parfumată sau neparfumată, lenjerie de masă din
hârtie, placarde din hârtie, pancarte din hârtie
sau carton, prosoape din hârtie, steguleţe din
hârtie, ambalaj de cadouri, cutii pentru cadouri,
cutii din hârtie, cutii din carton, cornete (de
hârtie), hârtie de împachetat decorativă, hârtie
de împachetat cadouri de crăciun, hârtie de
împachetat cadouri, pungi de gunoi din hârtie,
pungi de hârtie.
35. Servicii de comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, producţia de clipuri publicitare,
analize publicitare, postarea de afişe publicitare,
închirierea spaţiului publicitar, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, demonstraţii

cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, publicitate și
marketing, consultanță în marketing commercial,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing
cu public ţintă, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare, campanii de marketing,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, concepere de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de logouri publicitare,
redactare de texte publicitare, servicii de
publicitate și de promovare, servicii de
telemarketing, servicii de prezentare a
produselor către public, servicii de creare de
marci, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate pentru terți pe
internet, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobile, dezvoltarea de concepte
publicitare, administraţie comercială, lucrări de
birou, editare-tehnoredactare texte, organizare
de târguri şi expoziţii (cu scop comercial),
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
în afaceri, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de rețele media de
socializare, servicii de comenzi online, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, închiriere de mașini și aparate de
birou, intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de abonamente la publicații, pentru
terți, cercetare de piață pentru compilarea de
informații despre cititorii publicațiilor, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu vesela,
articole de bucatarie si recipiente, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu pahare, vase de baut si articole pentru
baruri, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu căni, servicii de
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vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,

instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
25/06/2021-27/06/2021

vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cd-uri si dvd-uri înregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu materiale înregistrate.
41. Organizare de seminarii și conferințe,
organizare de expoziții cu scop instructiv,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment si sportive, servicii de
scriere pentru bloguri, furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet, furnizare de
divertisment sportiv prin intermediul unui site,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, furnizare de divertisment sub formă
de clipuri de filme printr-un site internet, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3 de pe
internet, servicii jurnalistice, publicare de jurnale,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
de cărți, reviste, almanahuri și jurnale, servicii
de publicare de reviste, servicii de publicare de
hărți, servicii de publicare on-line, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronica, servicii de
bibliotecă de împrumut și servicii de bibliotecă,

servicii de arhivă de bibliotecă, servicii de
bibliotecă pentru schimbul de cărți, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
servicii de bibliotecă furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate, servicii de
bibliotecă online, și anume furnizare de servicii
de bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii și imagini printr-o rețea online
de calculatoare, servicii de bibliotecă cu privire
la documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, transfer de know-how (instruire),
producție de spectacole, scriere de scenarii,
redactarea de scenarii, publicarea de scenarii de
teatru, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, servicii privind compunerea
de lucrări muzicale, subtitrare, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
pregătire de subtitrare pentru evenimente
teatrale în direct, servicii educaționale și de
predare, producție de televiziune, concerte
muzicale pentru televiziune, programare de
televiziune (programare), producție de filme
pentru televiziune, producție de emisiuni
de televiziune, producție de spectacole de
televiziune, divertisment de radio și televiziune,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
traducere și interpretare, traducere în format
braille, furnizare de servicii de traducere,
prestare de servicii de traducere, servicii de
interpretare și traducere, furnizarea de meditații
de pregătire în domeniul matematicii, furnizarea
de meditații de pregătire în domeniul geometriei,
furnizare de instalații pentru meditații, pregătire
și instruire, testarea vocațională, educație
vocațională pentru tineri, servicii educative în
materie de instruire vocațională, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, servicii educative, de
divertisment și sportive, educație, divertisment
și sport, divertisment muzical, coruri de muzică
gospel, organizare de evenimente muzicale,
organizare de concursuri muzicale, servicii de
compoziții muzicale, producție de spectacole
muzicale, servicii de mixare muzicală, servicii
de divertisment muzical cu jazz, furnizare
de informații în domeniul muzicii, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii
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de divertisment oferite de muzicieni, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de spectacole în direct, spectacole
muzicale, reprezentații muzicale în direct,
organizare de festivaluri legate de muzica,
producții de teatru, producția pieselor de teatru,
management artistic de teatru, prezentare de
piese de teatru, producție de spectacole de
teatru, servicii de producție de teatru, producție
de piese de teatru, coordonare de spectacole
de teatru, regizare de spectacole de teatru,
furnizare de instalații de teatru, regizare de
piese de teatru, servicii de rezervare la
teatru, prezentare de spectacole de teatru,
regie artistică pentru spectacolele de teatru,
reprezentație de dans, muzică și teatru, servicii
de rezervare de bilete (de teatru), servicii de
rezervare de bilete pentru teatru, agenții de
rezervări pentru bilete de teatru, închirirere de
aparate de iluminat pentru teatru, închiriere de
costume (teatru sau baluri mascate), închiriere
de dispozitive pentru iluminarea scenelor de
teatru, organizare, realizare și prezentare de
reprezentații de teatru, închiriere de aparatură
pentru iluminarea scenelor de teatru, planificarea
de piese de teatru și de spectacole muzicale,
spectacole de teatru, atât de animație, cât
și de acțiune, organizarea spectacolelor,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
muzicale, prezentare de spectacole în direct,
spectacole de revistă oferite în săli de
spectacole, regizare de spectacole muzicale,
organizare de festivaluri, fotografie, productie
audio si video si fotografie, instruire in
fotografie, servicii ale unui fotograf, editare
de fotografii, închiriere de echipamente și
facilități audiovizuale și fotografice, academii
(educaţie), servicii de discotecă, dublări, servicii
de amuzament, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate şi
fitness), servicii de reporteri de ştiri, prezentarea
prestaţiilor live, furnizare de benzi desenate
online care nu pot fi descărcate, furnizare de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate, furnizare
de publicaţii electronice, furnizare de publicaţii
electronice dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de publicaţii electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, furnizare de publicaţii on-
line, furnizare de romane grafice online care
nu pot fi descărcate, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, furnizare online
de benzi desenate şi romane grafice care nu

pot fi descărcate, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, furnizarea de publicaţii electronice,
care nu pot fi descărcate, furnizarea unei
reviste online care conţine informaţii în domeniul
jocurilor de calculator, închiriere de reviste,
publicare de afişe, publicare de broşuri, publicare
de broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de buletine informative,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de cataloage, publicare de cântece, publicare
de cărţi, publicare de cărţi audio, publicare de
cărţi de muzică, publicare de cărţi educative,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de cărţi instructive, publicare
de cărţi în domeniul divertismentului, servicii
de prezentatori de radio şi de televiziune,
servicii de programe de ştiri pentru radio
sau televiziune, organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri, concursuri organizate
prin telefon, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, desfăşurare de expoziţii în scop de
divertisment, expoziţii de artă, organizare de
ateliere de lucru şi seminarii în aprecierea artei,
organizare de ceremonii de decernare de premii,
organizare de competiţii educative, organizare
de competiţii pentru divertisment, organizare
de competiţii în scopul instruirii, organizare de
competiţii şi ceremonii de decernare de premii,
organizare de competiţii artistice, organizare
de concursuri cu întrebări şi răspunsuri (quiz),
producţia de emisiuni radiofonice, producţie de
emisiuni de televiziune, producţie de materiale
video formative, producţie de prezentări
audiovizuale, producţie de programe animate
pentru televiziune şi televiziunea prin cablu,
producţie de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe educative de televiziune,
producţie de programe pentru televiziunea prin
cablu, producţie de spectacole de revistă în faţa
unui public în direct, producţie de televiziune,
producţie de spectacole şi filme, producţie de
videouri muzicale, producţie şi prezentare de
programe de radio, producţii de operă, punere
la dispoziţie de studiouri de înregistrare video,
prezentare de concerte, divertisment de tipul
concertelor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
25/06/2021-27/06/2021

(210) M 2021 04929
(151) 25/06/2021
(732) COMPANIA DE EVENIMENTE

ZURLI SRL, STR. INTR. TUDOR
STEFAN, NR, 57, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
VRAJIMATURICA

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

28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, bijuterii pentru
păpuși, păpuși, păpuși vorbitoare, îmbrăcăminte
de păpuși, cărucioare pentru păpuși, paturi de
păpuși, case de păpuși, seturi de păpuși, jucării
de pluș, accesorii de mobilier pentru păpuși,
seturi de unelte de jucărie, unelte manuale de
jucărie, unelte de jucărie, figurine de jucărie,
haine pentru figurine de jucărie, personaje de
jucărie fantastice, personaje umane de jucărie,
jocuri legate de personaje de ficțiune.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, producţia de clipuri
publicitare, analize publicitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea spaţiului publicitar, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, demonstraţii
cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, publicitate și
marketing, consultanță în marketing commercial,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing

cu public ţintă, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare, campanii de marketing,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, concepere de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de logouri publicitare, redactare de
texte publicitare, servicii de publicitate și de
promovare, servicii de telemarketing, servicii de
prezentare a produselor către public, servicii de
creare de marci, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobile, dezvoltarea de concepte
publicitare, administraţie comercială, lucrări de
birou, editare-tehnoredactare texte, organizare
de târguri şi expoziţii (cu scop comercial),
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
în afaceri, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de rețele media de
socializare, servicii de comenzi online, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, închiriere de mașini și aparate de
birou, intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de abonamente la publicații, pentru
terți, cercetare de piață pentru compilarea de
informații despre cititorii publicațiilor, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu vesela,
articole de bucatarie si recipiente, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu pahare, vase de baut si articole pentru
baruri, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu căni, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
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articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare

și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
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vaporizatoare personale și țigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cd-uri si dvd-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu materiale inregistrate.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
traducere lingvistică, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
servicii educative, de divertisment si sportive,
servicii de scriere pentru bloguri, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de divertisment sportiv prin intermediul
unui site, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală
de calculatoare, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare on-line,
servicii pentru publicarea de ghiduri, servicii de
publicare de text electronic, servicii de publicare,
cu excepția tipăririi, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, servicii de publicare
de software de divertisment multimedia, servicii
de consultanță în materie de publicare de cărți,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de consultanță cu
privire la publicarea de texte scrise, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, servicii de
bibliotecă, servicii de bibliotecă electronica,
servicii de bibliotecă de împrumut și servicii de
bibliotecă, servicii de arhivă de bibliotecă, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
servicii de bibliotecă furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate, servicii de
bibliotecă online, și anume furnizare de servicii
de bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii și imagini printr-o rețea online
de calculatoare, servicii de bibliotecă cu privire
la documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de

arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, transfer de know-how (instruire),
producție de spectacole, scriere de scenarii,
redactarea de scenarii, publicarea de scenarii de
teatru, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, servicii privind compunerea
de lucrări muzicale, subtitrare, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
pregătire de subtitrare pentru evenimente
teatrale în direct, servicii educaționale și de
predare, producție de televiziune, concerte
muzicale pentru televiziune, programare de
televiziune (programare), producție de filme
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune, divertisment de radio și televiziune,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
traducere în format braille, furnizare de servicii
de traducere, prestare de servicii de traducere,
servicii de interpretare și traducere, furnizarea de
meditații de pregătire în domeniul matematicii,
furnizare de instalații pentru meditații, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, divertisment muzical, coruri de
muzică gospel, organizare de evenimente
muzicale, pregătire și instruire, producție de
spectacole de televiziune, furnizarea de meditații
de pregătire în domeniul geometriei, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, prezentarea prestaţiilor live, furnizare
de benzi desenate online care nu pot fi
descărcate, furnizare de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicaţii
electronice, furnizare de publicaţii electronice
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicaţii on-line, furnizare
de romane grafice online care nu pot fi
descărcate, furnizare de servicii de studio de
înregistrare video, furnizare online de benzi
desenate şi romane grafice care nu pot fi
descărcate, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
furnizarea de publicaţii electronice, care nu
pot fi descărcate, furnizarea unei reviste online
care conţine informaţii în domeniul jocurilor
de calculator, închiriere de reviste, publicare
de afişe, publicare de broşuri, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de buletine informative,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de cataloage, publicare de cântece, publicare
de cărţi, publicare de cărţi audio, publicare de
cărţi de muzică, publicare de cărţi educative,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
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internet, publicare de cărţi instructive, publicare
de cărţi în domeniul divertismentului, servicii
de prezentatori de radio şi de televiziune,
servicii de programe de ştiri pentru radio
sau televiziune, organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri, concursuri organizate
prin telefon, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, desfăşurare de expoziţii în scop de
divertisment, expoziţii de artă, organizare de
ateliere de lucru şi seminarii în aprecierea artei,
organizare de ceremonii de decernare de premii,
organizare de competiţii educative, organizare
de competiţii pentru divertisment, organizare
de competiţii în scopul instruirii, organizare de
competiţii şi ceremonii de decernare de premii,
organizare de competiţii artistice, organizare
de concursuri cu întrebări şi răspunsuri (quiz),
producţia de emisiuni radiofonice, producţie de
emisiuni de televiziune, producţie de materiale
video formative, producţie de prezentări
audiovizuale, producţie de programe animate
pentru televiziune şi televiziunea prin cablu,
producţie de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe educative de televiziune,
producţie de programe pentru televiziunea prin
cablu, producţie de spectacole de revistă în faţa
unui public în direct, producţie de televiziune,
producţie de spectacole şi filme, producţie
de videouri muzicale, producţie şi prezentare
de programe de radio, producţii de operă,
punere la dispoziţie de studiouri de înregistrare
video, prezentare de concerte, divertisment de
tipul concertelor, servicii de bibliotecă pentru
schimbul de cărți, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sub formă de clipuri de filme printr-un site
internet, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format mp3 de pe internet, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
creare de desene animate, producție de desene
animate, servicii de divertisment pentru copii.

───────

(210) M 2021 04930
(151) 25/06/2021
(732) COMPANIA DE EVENIMENTE

ZURLI SRL, STR. INTR. TUDOR
STEFAN, NR, 57, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
11.07.07; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben, roşu, mov, maro, albastru,
turcoaz

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

28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, bijuterii pentru
păpuși, păpuși, păpuși vorbitoare, îmbrăcăminte
de păpuși, cărucioare pentru păpuși, paturi de
păpuși, case de păpuși, seturi de păpuși, jucării
de pluș, accesorii de mobilier pentru păpuși,
seturi de unelte de jucărie, unelte manuale de
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jucărie, unelte de jucărie, figurine de jucărie,
haine pentru figurine de jucărie, personaje de
jucărie fantastice, personaje umane de jucărie,
jocuri legate de personaje de ficțiune.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, producţia de clipuri
publicitare, analize publicitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea spaţiului publicitar, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, demonstraţii
cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, publicitate și
marketing, consultanță în marketing commercial,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing
cu public ţintă, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare, campanii de marketing,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, concepere de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de logouri publicitare, redactare
de texte publicitare, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de telemarketing,
servicii de prezentare a produselor către
public, servicii de creare de marci, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate
prin intermediul rețelelor de telefonie mobile,
dezvoltarea de concepte publicitare, editare-
tehnoredactare texte, organizare de târguri
şi expoziţii (cu scop comercial), consultanță
fiscală (contabilitate), consultanță în afaceri,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul relațiilor publice, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de rețele media de
socializare, servicii de comenzi online, analiză

comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, închiriere de mașini și aparate de
birou, intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de abonamente la publicații, pentru
terți, cercetare de piață pentru compilarea de
informații despre cititorii publicațiilor, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu vesela,
articole de bucatarie si recipiente, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu pahare, vase de baut si articole pentru
baruri, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu căni, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
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vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,

materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cd-uri si dvd-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu materiale inregistrate.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
de expoziții cu scop instructiv, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii educative, de
divertisment si sportive, servicii de scriere pentru
bloguri, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, servicii
jurnalistice, publicare de jurnale, publicare
multimedia a jurnalelor, publicare multimedia
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de reviste, jurnale și ziare, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, servicii de
publicare de reviste, servicii de publicare de
hărți, servicii de publicare on-line, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de publicare a
publicațiilor periodice și neperiodice, altele decât
textele publicitare, servicii de bibliotecă, servicii
de bibliotecă electronica, servicii de bibliotecă
de împrumut și servicii de bibliotecă, servicii
de arhivă de bibliotecă, servicii de bibliotecă
și închiriere de produse media, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate, servicii de bibliotecă
online, și anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii și imagini printr-o rețea online de
calculatoare, servicii de bibliotecă cu privire la
documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, transfer de know-how (instruire),
producție de spectacole, scriere de scenarii,
redactarea de scenarii, publicarea de scenarii de
teatru, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, servicii privind compunerea
de lucrări muzicale, subtitrare, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
pregătire de subtitrare pentru evenimente
teatrale în direct, servicii educaționale și de
predare, producție de televiziune, concerte
muzicale pentru televiziune, programare de
televiziune (programare), producție de filme
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune, divertisment de radio și televiziune,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
traducere în format braille, furnizare de servicii
de traducere, prestare de servicii de traducere,
servicii de interpretare și traducere, furnizarea de
meditații de pregătire în domeniul matematicii,
furnizare de instalații pentru meditații, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, divertisment muzical, coruri de
muzică gospel, organizare de evenimente

muzicale, pregătire și instruire, producție de
spectacole de televiziune, furnizarea de meditații
de pregătire în domeniul geometriei, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, prezentarea prestaţiilor live, furnizare
de benzi desenate online care nu pot fi
descărcate, furnizare de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicaţii
electronice, furnizare de publicaţii electronice
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicaţii on-line, furnizare
de romane grafice online care nu pot fi
descărcate, furnizare de servicii de studio de
înregistrare video, furnizare online de benzi
desenate şi romane grafice care nu pot fi
descărcate, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
furnizarea de publicaţii electronice, care nu
pot fi descărcate, furnizarea unei reviste online
care conţine informaţii în domeniul jocurilor
de calculator, închiriere de reviste, publicare
de afişe, publicare de broşuri, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de buletine informative,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de cataloage, publicare de cântece, publicare
de cărţi, publicare de cărţi audio, publicare de
cărţi de muzică, publicare de cărţi educative,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de cărţi instructive, publicare
de cărţi în domeniul divertismentului, servicii
de prezentatori de radio şi de televiziune,
servicii de programe de ştiri pentru radio
sau televiziune, organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri, concursuri organizate
prin telefon, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, desfăşurare de expoziţii în scop de
divertisment, expoziţii de artă, organizare de
ateliere de lucru şi seminarii în aprecierea artei,
organizare de ceremonii de decernare de premii,
organizare de competiţii educative, organizare
de competiţii pentru divertisment, organizare
de competiţii în scopul instruirii, organizare de
competiţii şi ceremonii de decernare de premii,
organizare de competiţii artistice, organizare
de concursuri cu întrebări şi răspunsuri (quiz),
producţia de emisiuni radiofonice, producţie de
emisiuni de televiziune, producţie de materiale
video formative, producţie de prezentări
audiovizuale, producţie de programe animate
pentru televiziune şi televiziunea prin cablu,
producţie de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe educative de televiziune,
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producţie de programe pentru televiziunea prin
cablu, producţie de spectacole de revistă în faţa
unui public în direct, producţie de televiziune,
producţie de spectacole şi filme, producţie
de videouri muzicale, producţie şi prezentare
de programe de radio, producţii de operă,
punere la dispoziţie de studiouri de înregistrare
video, prezentare de concerte, divertisment de
tipul concertelor., servicii de bibliotecă pentru
schimbul de cărți, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sub formă de clipuri de filme printr-un site
internet, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format mp3 de pe internet, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
creare de desene animate, producție de desene
animate, servicii de divertisment pentru copii.

───────

(210) M 2021 04931
(151) 26/06/2021
(732) ALPHA ACCOUNTING

MANAGEMENT EXPERT
CONSULT SRL, STR. PALANCA
NR. 2, ET. 6, CORP B, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, 300048, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

A P D C

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.08

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

35. Contabilitate, contabilitate managerială,
contabilitate computerizată, contabilitate
informatizată, contabilitate de gestiune,
consiliere (contabilitate) fiscală, consultanță
(contabilitate) fiscală, consultanță fiscală
(contabilitate), contabilitate pentru terți,
contabilitate și audit, servicii de contabilitate

și evidență contabilă, consultanță și informații
privind contabilitatea, contabilitate, în special
evidență contabilă, servicii de contabilitate
computerizată, servicii de consultanță și
informare cu privire la contabilitate, servicii
de consiliere referitoare la declarațiile de
venit (contabilitate), consiliere în domeniul
afacerilor cu privire la contabilitate, furnizare
de informații în materie de contabilitate,
pregătirea evaluării computerizate în vedera
impozitării (contabilitate), servicii de consultanță
în contabilitatea comercială, consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță în
management, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță privind prelucrarea
datelor, consultanță privind eficiența afacerilor,
consultanță pentru management corporativ,
consultanță profesională în afaceri, consultanță
privind selectarea managerilor, consultanță
în organizarea întreprinderilor, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță privind
planificarea în afaceri, consultanță profesională
privind managementul afacerilor, consultanță în
afaceri pentru persoane particulare, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță privind organizarea și economia
întreprinderii.
36. Planificare fiscală (nu contabilitate), servicii
de consultanță fiscală (nu contabilitate),
acordare de consultanță fiscală (nu
contabilitate), consultanță privind investițiile,
consultanță financiară corporatistă, consultanță
de credit, consultanță referitoare la credit,
servicii de consultanță financiară, consultanță
privind finanțele întreprinderilor, consultanță
financiară privind împrumuturile, consultanță
privind investiția de capital, consultanță
profesională în materie de finanțe.

───────

(210) M 2021 04932
(151) 26/06/2021
(732) DAYSPORTCOM SRL, STR.

PLUTINEI NR. 81, JUD. BRĂILA,
BRAILA, 810257, BRĂILA,
ROMANIA

(540)
SPORTDAY.RO

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

12. Biciclete, biciclete motorizate, biciclete
pliabile, biciclete sport, biciclete tandem,
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biciclete electrice, biciclete cu pedale,
motoare de biciclete, biciclete pentru copii,
angrenaje pentru biciclete, biciclete de munte,
componente pentru biciclete, respectiv lanțuri,
frâne (componente ale bicicletelor), lanțuri
(componente ale bicicletelor), remorci pentru
biciclete (riyakah), schimbătoare de viteze
pentru biciclete, trotinete (vehicule), trotinete cu
pedale, trotinete de zăpadă tip sanie.
14. Ceasuri, ceasornice, ceasuri digitale,
ceasuri solare, cronografe (ceasuri), ceasuri
automate, ceasuri mecanice, ceasuri sportive,
ceasuri electrice, ceasuri cu embleme,
ceasuri deșteptătoare electronice, ceasuri de
mână, ceasuri pentru scufundări, ceasuri de
cronometrare, curele din plastic pentru ceasuri,
curele de încheietură pentru ceasuri, curele
pentru ceasuri de mână, ceasuri mecanice cu
întoarcere manuală.
25. Hanorace sport, pantaloni sport, bustiere
sport, sacouri sport, ghete sport, bluze
sport, jachete sport, echipament sportiv,
maiouri sportive, pantaloni sportivi, cămăși stil
sport, încălțăminte pentru sport, încălțăminte
de sport, pantofi de sport, șorturi pentru
sport, îmbrăcăminte pentru sport, treninguri
(pentru sport), pantaloni de sport, pantofi de
sport, încălțăminte de sport, șosete pentru
sport, maiouri pentru sport, pantaloni scurți
pentru sport, încălțăminte, nu pentru sport,
costume sportive pentru jogging, tricouri sportive
fără mâneci, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, șepci și căciuli pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze și șorturi pentru sport,
cămăși sport care absorb umezeala, pantaloni
sport care absorb umezeala, bustiere sport
care absorb umezeala, pantaloni matlasați
de uz sportiv, uniforme pentru sporturi
de contact, crampoane pentru atașare pe
încălțămintea sport, costume impermeabile
pentru sporturi pe apă, jachete care sunt
articole de îmbrăcăminte sport, articole sportive
pentru acoperit capul (cu excepția căștilor),
îmbrăcăminte de sport (care nu include
mănușile de golf), îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
copii, îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, încălțăminte pentru
alergare, încălțăminte de stradă, încălțăminte
de atletism, încălțăminte pentru antrenament,
tricouri, tricouri polo, tricouri imprimate, tricouri
pentru fotbal, tricouri de fotbal, tricouri tip
polo, tricouri de tenis, geci, pantaloni, pantaloni
colanți, pantaloni scurți, pantofi de fotbal, ghete
de fotbal, încălțăminte de fotbal, șepci sportive,
mănuși, mănuși pentru motocicliști, mânuși

pentru condus, mănuși pentru cicliști, mănuși
de iarnă, mănuși de camuflaj, mănuși de
schi, mănuși (articole de îmbrăcăminte), fulare
(îmbrăcăminte), eșarfe pentru gât (fulare), fulare
(eșarfe pentru gât).
28. Mingi pentru sport, echipamente pentru
sport, articole de sport, mingi de sport, discuri
pentru sport, mingi (articole sportive), protecții
inghinale pentru sportivi (articole sportive), mingi
gonflabile pentru sport, plase (articole de sport),
trambuline (articole de sport), sănii (articole de
sport), bănci de uz sportiv, ținte pentru uz sportiv,
echipament sportiv de jucărie, mingi pentru
practicarea sporturilor, mănuși confecționate
special pentru sport, genți adaptate articolelor de
sport, articole și echipament de sport, măști de
față pentru sport, protecții de piept pentru sport,
protecții de corp pentru sport, protecții de umeri
pentru sport, protecții de mâini pentru sport,
protecții utilizate în activități sportive, rășină
folosită de către sportivi, plase folosite cu scopuri
sportive, mingi pentru sporturi cu rachetă,
huse adaptate pentru articole de sport, arme
pentru paintball (articole sportive), plăci pentru
practicarea sporturilor nautice, genți adaptate
special pentru echipamente sport, articole de
gimnastică și de sport, protecții de antebraț
(articole de sport), apărători de tibie (articole
de sport), apărători de genunchi (articole de
sport), apărătoare de tibie pentru uz sportiv,
plase pentru jocuri sportive cu minge, jucării,
jucării electronice, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării gonflabile, vehicule (jucării),
drone (jucării), jucării acționate mecanic, jucării
pentru copii, jucării din lemn, jucării electronice
didactice, jucării cu baterii, jucării de construit,
jucării electronice teleghidate, jucării din cauciuc,
jucării din metal, puzzle-uri (jucării), jucării de
lemn, jucării robot care se transformă, jucării,
jocuri și articole de joacă, jucării de construit
care se îmbină, vehicule cu patru roți pentru
copii (jucării), porți pentru fotbal, genunchiere
pentru fotbal, mănuși de fotbal, mingi de fotbal,
echipament pentru fotbal, mingi medicinale,
mingi de joacă, mingi de tenis, pompe pentru
mingi, mingi de handbal, mingi de polo, mingi de
antrenament, mingi pentru gimnastică, mingi de
plajă, mingi de rugbi, mingi de baschet, mingi de
joc, mingi pentru jocuri, jocuri sportive, mănuși
de box, mănuși pentru karate, mănuși pentru
ridicarea de greutăți, biciclete de jucărie, biciclete
statice de antrenament, trotinete, skateboarduri,
skateboarduri (echipament recreativ), jocuri,
jocuri electronice, jocuri mecanice.
35. Managementul afacerilor sportivilor,
promovare de competiții și evenimente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
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articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, servicii de
publicitate în legătură cu eventimente de sporturi
electronice, servicii de promovare în legătură
cu evenimente de sporturi electronice, servicii
de marketing în legătură cu evenimente de
sporturi electronice, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu competiții sportive, publicitate,
inclusiv promovare de produse și servicii
ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, marketing digital, marketing
promoțional, publicitate și marketing, campanii
de marketing, informații de marketing, marketing
de referință, marketing pe internet, servicii de
marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing prin telefon
(nu pentru vânzări), producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, servicii de marketing în
domeniul optimizării traficului pe site-uri web,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
servicii de promovare, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de promovare comercială,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de publicitate
și de promovare, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare și realizare
de expoziții comerciale, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări

───────

(210) M 2021 04933
(151) 26/06/2021
(732) ANDREI IORDACHE, STR.

NEDEIA, NR. 20, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050276, ROMANIA
ANCA-IRINA CIOCHINARU, BDUL
LIVIU REBREANU 23, BL M10,
SC 2, ET 1, AP 27, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031776, ROMANIA

(540)
Academia De Stomatologie
Biomimetica Din Romania

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

35. Publicitate.
41. Educație, instruire.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 04934
(151) 27/06/2021
(732) ZEKULHYDA SRL, STR. PETŐFI

SÁNDOR NR.116, JUD. BIHOR,
SĂCUENI, 417435, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

SZÉKELY LEÁNYKA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

33. Vin, băuturi care conțin vin (șprițuri), băutură
sangria, vermut, vin alb, vinuri albe spumante,
vin de fructe, vin spumant de fructe, vin
de struguri, vin roșu, vin slab alcoolizat, vin
spumant de struguri, vinuri spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri spumante naturale, vinuri
îmbogățite, vinuri rozé, vinuri neacidulate, vinuri
dulci, vinuri de masă, vinuri de desert, vinuri cu
alcool.
35. Asistență în afaceri, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), campanii de marketing,
marketing pe internet, marketing promoțional,
marketing digital, marketing direct, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate,
publicitate online, promovarea vânzărilor,
publicitate și marketing, servicii de publicitate și
marketing online.
42. Servicii it, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, dezvoltare software, programare
și implementare, crearea și întreținerea de
pagini web personalizate, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, design de site-uri web.

───────

(210) M 2021 04935
(151) 27/06/2021
(732) DEFENCE GUARD SRL, STR. DR.

NICOLAE MANOLESCU, NR. 10,
PARTER, CAMERA 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050583, ROMANIA

(740) DEFENCE GUARD SRL, STR. DR.
NICOLAE MANOLESCU, NR. 10,
PARTER, CAMERA 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050583, ROMANIA

(540)

DEFENCE GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

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

───────


