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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00057 27/01/2021 DINU BOGDAN SAIFCAR AUTOMOTIVE Great

From The Beginning

2 M 2021 00522 27/01/2021 DECI SE POATE SRL PACIENTUL 2.0

3 M 2021 00554 27/01/2021 VALENTIN SILVIU MATEI BGTB

4 M 2021 00555 27/01/2021 TECHNOBUILT SRL TECHNOBUILT

5 M 2021 00557 27/01/2021 SKY ACTIV SHOP S.R.L. SULTAN HOME

6 M 2021 00558 27/01/2021 ZUMDOX SRL ZUMDOX

7 M 2021 00559 27/01/2021 SE-CURE PHARMACEUTICALS
LTD.

BRIZ

8 M 2021 00560 27/01/2021 ANDREI BALAN Casa cu Baloane

9 M 2021 00561 27/01/2021 MARIUS CHINA T-REX AVENTURA PARC

10 M 2021 00562 27/01/2021 MARIUS CHINA DINO PARC

11 M 2021 00563 27/01/2021 MIHAI CONSTANTIN CIUREA
BOGDAN NICOLAE HUJA

EcoAutoSpa

12 M 2021 00564 27/01/2021 S.C. EVOWEB S.R.L. fluxy

13 M 2021 00565 27/01/2021 VURGER CONCEPT SRL Vurgăr VEGGIE. FOOD.
CARAVAN.

14 M 2021 00566 27/01/2021 BERGENBIER S.A. CA BINE ZICE MUNTELE

15 M 2021 00567 27/01/2021 ION-CONSTANTIN GOLEA
LORENA-DIANA SZABO
VALENTIN-IOAN BREBAN

MAREA LOJĂ MIXTĂ
TRADIȚIONALĂ ROMÂNIA
CONST IUNIE A L 6020

16 M 2021 00568 27/01/2021 MARIAN PETCU Vladimir Art Factory

17 M 2021 00569 27/01/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Adria COLA

18 M 2021 00570 27/01/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Adria

19 M 2021 00571 27/01/2021 BERGENBIER S.A. PRIETENII ŞTIU DE CE
MATURATĂ LA RECE
FILTRATĂ LA RECE CO2 DIN
FERMENTAŢIE NATURALĂ
INSPIRAT DE RĂCOARE A
MUNTELUI!

20 M 2021 00572 27/01/2021 CATALIN GROSU
GABRIEL CHIRIAC

OSEM
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2021 00573 27/01/2021 CIPRIAN-DANIEL STER-

CHELBA
R REVOLUTION BUSINESS
CENTER

22 M 2021 00574 27/01/2021 AEROSPACE SERVICES S.R.L. AFO Advanced Flight Operations

23 M 2021 00575 27/01/2021 QUALITY ANGUS FARM SRL Mr. Angus Pleasure of meeat
with friends

24 M 2021 00576 27/01/2021 ASOCIATA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

B BREVIS

25 M 2021 00577 27/01/2021 S.C. CONCORDE GRUP S.R.L. BALADA MARKET

26 M 2021 00579 27/01/2021 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA TURISMULUI
DIN ORADEA SI REGIUNE
(APTOR)

VISIT ORADEA

27 M 2021 00580 27/01/2021 SC KIDDOCARE SRL Kiddo care A HOME FULL OF
LITTLE WONDERS

28 M 2021 00581 27/01/2021 FLORIN RUBEN PERJU TINOVO

29 M 2021 00582 27/01/2021 SANO VITA SRL SanoVita SAVU RONTZ

30 M 2021 00583 27/01/2021 MAGAZINUL DE CELEBRITATI
SRL

ISUCCESS

31 M 2021 00584 27/01/2021 ION RANGA GENERAȚII WINERY

32 M 2021 00585 27/01/2021 TRANSMIXT SA transmixtbn

33 M 2021 00586 27/01/2021 SANO VITA SRL SanoVita ACTIVE LIFE

34 M 2021 00587 27/01/2021 GEORGE CIORASCU GEMATIX

35 M 2021 00588 27/01/2021 TRANSMIXT SA tmxbn

36 M 2021 00589 27/01/2021 AESCULAP PROD SRL Gastrozym

37 M 2021 00590 27/01/2021 DANIEL LIVIU DICULESCU FITOPHORIA

38 M 2021 00591 27/01/2021 ADVANTURE PROJECT SRL GRABBIT

39 M 2021 00592 27/01/2021 POLISANO
PHARMACEUTICALS

LINIGRAN

40 M 2021 00593 27/01/2021 KINGA BERECZKI Merchuntea

41 M 2021 00594 27/01/2021 SANO VITA SRL SanoVita GO VITA

42 M 2021 00595 27/01/2021 DOBROGEA BISCUIT SRL Merlin

43 M 2021 00596 27/01/2021 DOBROGEA BISCUIT SRL Merlin

44 M 2021 00598 27/01/2021 SWAN SECURITY
INTERNATIONAL SRL

SWAN SECURITY
INTERNATIONAL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
45 M 2021 00599 27/01/2021 ADVANTURE PROJECT SRL GRABBIT COMMUNITY

MARKET

46 M 2021 00600 27/01/2021 L'AIR PUR RESIDENCE SRL L'AIR PUR RESIDENCE

47 M 2021 00601 27/01/2021 ELENA-ANA RAMASCANU ANABELLA
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(210) M 2021 00057
(151) 27/01/2021
(732) DINU BOGDAN, ALEEA

MAGNOLIEI, NUMAR: 6-8, JUDEŢ
TELEORMAN, ALEXADRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

SAIFCAR AUTOMOTIVE
Great From The Beginning

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
2. Vopsele tip spray (aplicabile prin pulverizare).
3. Spray-uri de curățare, spray-uri de degresare.
8. Unelte manuale și instrumente manuale
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere.
11. Becuri de far, becuri de lămpi, becuri cu
halogen, becuri cu led pentru automobile.
22. Chingi nemetalice pentru manipularea
încărcăturilor.

───────

(210) M 2021 00522
(151) 27/01/2021
(732) DECI SE POATE SRL, STR.

POSTĂVARUL, NR. 5, BL C5, SC5,
AP 60, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032421, ROMANIA

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

(540)
PACIENTUL 2.0

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

35. Servicii de publicitate în presă, consultanță
privind publicitatea în presă, publicitate în
presa de interes general și în presa de
specialitate, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare si reviste, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, administrare de programe de schimburi
culturale şi educative, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare şi
reviste, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, administrare de
certificări profesionale (vocaţionale), servicii
de consultanţă în domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ şi de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
servicii privind constituirea de reţele pentru
îmbunătăţirea carierelor, organizare de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
organizarea şi coordonarea de târguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, administrare de
certificări profesionale (vocaționale), consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul relațiilor publice, servicii de informații
și consultanță pentru carieră (cu excepția
consultanței educațională sau de formare),
servicii de relaţii media, servicii de cumpărare
de media, organizare de abonamente la pachete
media, abonament la un pachet media de
informații, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
conținut media, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, furnizare
de informații publicitare, difuzare de informații
comerciale, furnizare de informații comerciale
prin rețele informatice globale, consultanță
privind operațiunile comerciale ale cluburilor
de sănătate, consultanță privind administrarea
comercială a cluburilor de sănătate, compilare de
informații statistice privind cercetarea medicală,
servicii de administrare a comunităților online,
compilare și sistematizare a informațiilor utilizate
în transmisii electronice, servicii administrative
pentru trimiterea pacienților la consultații, servicii
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de intermediere comercială în domeniul prestării
de servicii, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, servicii de
programare a întâlnirilor (lucrări de birou).
38. Emisiuni de știri (transmisii), transmitere
electronică de știri, transmisie de știri la
organizațiile care difuzează știri, servicii de
agenții de știri electronice, transmisie de
știri și informații de actualitate, servicii ale
agențiilor de știri pentru transmisii electronice,
servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), servicii de comunicații ale agențiilor
de presă, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
video interactivă în rețele digitale, servicii
de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
furnizare de informații privind comunicațiile
media, servicii de telecomunicații prestate pe
platforme și portaluri pe internet și pe alte
suporturi media, informații despre comunicații,
comunicații informatice pentru transmiterea
informațiilor, buletine informative computerizate,
transmitere telematică de informații, transmisie
de informații online, transmisie de informații
digitale, servicii de comunicare cu ajutorul

bloggerilor, servicii de comunicare online,
comunicare prin bloguri online, servicii de
comunicare pe internet, comunicare de informații
prin mijloace electronice, comunicare de date
prin mijloace electronice, comunicare prin
rețele private virtuale (vpn), comunicare prin
răspuns vocal interactiv (ivr), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin
mijloace electronice, comunicare electronică
prin spații de chat, linii de chat și forumuri
pe internet, transmitere de date și de
informații prin intermediul calculatoarelor și al
mijloacelor electronice de comunicare, difuzare
de programe prin internet, transmitere digitală
de date pe internet, transmitere de date audio
pe internet, furnizarea accesului la platforme
pe internet, servicii de comunicații prestate
pe internet, furnizarea accesului la informații
pe internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere pe internet
de conținut creat de utilizatori, comunicații printr-
o rețea de calculator globală sau internet,
servicii de difuzare audio și video prestate
pe internet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri de internet, transfer
de date fără fir prin protocoale de aplicații
fără fir (wap), transmisii video, transmisii de
date, servicii de transmisii audiovizuale, servicii
de transmisii digitale, furnizare de comunicații
prin transmisii televizive, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisii de date și transfer de
fișiere pe cale telematică.
41. Servicii de reporteri de știri, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, furnizare
de programe televizate de știri, distribuire de
știri pentru industria audiovizuală, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii
de programe de știri pentru radio sau
televiziune, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), publicarea de materiale
multimedia online, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de conferințe, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
informaţii în materie de educaţie, consultanţă
profesională referitoare la educaţie, simpozioane
pe teme de educaţie, organizare de seminarii
referitoare la educaţie, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare multimedia, publicare multimedia
a revistelor, publicare multimedia de cărți,
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producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, educație, instruire, servicii de conferințe,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
de seminarii și conferințe, organizare de
cicluri de conferințe, organizarea de conferințe
educaționale anuale, organizare și coordonare
de conferințe și congrese, organizare și
coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane, elaborarea de materiale didactice
distribuite la conferințele profesionale, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scop de
instruire, instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de texte medicale, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de gale, publicare de
rezultate ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice, furnizarea educației, educație și
instruire, educație, organizare de cursuri prin
metode de educație deschisă, servicii de
consultanță cu privire la educație și instruire,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire pentru tineri și adulți, consiliere
în carieră (educație), servicii de consiliere
în carieră (consiliere educativă sau instruire),
pregătire informatizată în materie de consiliere
în carieră, servicii de consiliere și informare
privind cariera (asistență educațională și de
instruire), furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
informaţii în domeniul educaţiei furnizate on-line
dintr-o baza de date computerizata sau de pe
internet, cursuri de instruire în tabere educative,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educației sau formării), publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative, publicare
de texte educative, publicare de materiale
educative tipărite, servicii de consultanță privind
subiecte academice, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, tabere

de vară (divertisment și educație), organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale, organizarea de
concursuri educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, producție de înregistrări educative
audio și video, publicare de calendare de
evenimente, publicare de reviste electronice,
publicare de publicații periodice, furnizare
de publicații electronice, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare de cărți și periodice
electronice online, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicare și editare de
materiale tipărite, servicii educaționale de tip
coaching, organizare de competiții, organizare
de competiții în scopul instruirii, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, instruire în tehnici de comunicare,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare, servicii de instruire în abilități de
comunicare, furnizare de instruire în materie
de tehnici de comunicare, furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri în vederea pregătirii
pentru carieră, servicii de bibliotecă și închiriere
de produse media, furnizare de mijloace media
audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, informații
bibliografice, furnizare de divertisment sub formă
de clipuri de filme printr-un site internet, servicii
de editare în procesul de post producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor,
producție de filme formative, producția de filme
cinematografice, instruire educativă, pregătire
și instruire, coaching pentru viață (instruire),
demonstrații în scop de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, furnizarea de instruire online, servicii
de recreere și instruire, servicii educative și de
instruire, organizare de conferințe în domeniul
publicității, organizare de conferințe în domeniul
afacerilor, organizare de conferințe referitoare la
divertisment, organizare de conferințe referitoare
la formarea profesională, difuzare de materiale
educative, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de divertisment de tipul organizare de
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evenimente sociale de divertisment, divertisment
pe internet, producție de documentare,
prezentări audiovizuale, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitness), cursuri de instruire
privind sănătatea, servicii de cluburi de sănătate
(antrenamente), formare privind sănătatea și
starea de bine, formare profesională privind
evitarea problemelor de sănătate (instruire),
educație cu privire la sănătatea fizică, publicare
de lucrări științifice privind tehnologia medicală,
publicare și emitere de documente științifice
în legătură cu tehnologia medicală, servicii
de educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii educative în materie de
aplicații ale sistemelor informatice.

───────

ALEEA NARCISELOR NR. 3,
JUDETUL MURES, SANGIORGIU
DE MURES, 547530, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

BGTB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

11. Dozatoare electrice pentru odorizanți de
cameră, dozatoare de dezinfectante pentru
băi, dozatoare electrice pentru deodorante
de cameră, accesorii de reglare și siguranță
pentru instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare pentru gaz, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații

nucleare, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate.
21. Dozatoare de săpun, dozatoare de săpun
de mâini, dozatoare pentru șampon, dozatoare
de șervețele, dozatoare portabile pentru băuturi,
dozatoare de gel de duș, dozatoare portabile
pentru lapte praf, dozatoare de aluat pentru
bucătărie, dozatoare pentru preparate destinate
îngrijirii corpului, dozatoare pentru preparate
de fixare a părului, dozatoare pentru creme
de îngrijire a pielii, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, ajutaje pentru
pulverizare pentru furtunurile de grădină,
aspersoare, baghete pentru pulverizare pentru
furtunurile de grădină, bețe de sprijin pentru
ghivece de flori, boluri pentru decorațiuni florale,
boluri pentru flori, boluri pentru flori din metale
prețioase, capace din plastic pentru ghivece
de flori, capete de stropitori, coșuri de flori,
coșuri pentru plante, duze de furtun pentru
stropit, duze din plastic pentru pulverizare, duze
pentru furtunuri, duze pentru furtunuri de apă,
ghivece de flori pentru ritualuri, ghivece de
lut, ghivece de porțelan, furtunuri pentru stropit
(duze de -), ghivece de ceramică, ghivece de
flori, ghivece de flori din porțelan, farfurioare
pentru ghivece de flori, farfurii și suporturi pentru
ghivece, ghivece de sticlă, ghivece din ceramică,
ghivece din sticlă, ghivece din sticlă pentru flori,
învelitori pentru ghivece de flori, altele decât
cele din hârtie, glastre pentru plante, jardiniere,
jardiniere supraînălţate de grădină, perii pentru
gazon, mănuși de grădinărit, plante (suporturi
pentru -) (aranjamente florale), pulverizatoare
atașate la furtunurile de grădină, pulverizatoare
pentru furtunuri de grădină, recipiente pentru
compost, de uz casnic, recipiente pentru flori,
recipiente pentru reamenajarea plantelor, seringi
cu apă pentru pulverizarea plantelor, seringi
pentru grădină, seringi pentru flori, seringi
pentru plante, seringi pentru seră, seringi pentru
stropit flori și plante, stropire (instrumente pentru
-), stropire (robinete pentru furtunuri de -),
suporturi pentru buchete, stropitori, suporturi
pentru flori, suporturi pentru ghivece de flori,
terarii de apartament (pentru animale), terarii
de apartament (pentru plante), terarii de interior
pentru plante, tăvi cu semințe pentru cultivare,
tăvi pentru semințe, vase de porțelan pentru
plante, vase din lut, vase pentru plante din
material plastic, vaze, vaze conice, vaze de flori
din metale prețioase, vaze din lut pentru podea,
vaze din piatră pentru podea, vaze din sticlă,
vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru flori,
vaze pentru podea, vaze, nu din metal prețios.

(210) M 2021 00554
(151) 27/01/2021
(732) VALENTIN SILVIU MATEI,
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28. Aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, jucării,
jocuri și articole de joacă, articole și echipament
de sport, aparate pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, jucării gonflabile, jucării
gonflabile de baie, jucării hopa-mitică gonflabile,
jucării gonflabile pentru piscină, jucării gonflabile
de călărit, jucării gonflabile din cauciuc subțire,
piscine gonflabile pentru activități recreative
(jucării), jucării gonflabile asemănătoare cu
vehiculele aeriene, jucării gonflabile sub formă
de bărci, titireze (jucării), titireze ca jucării, jucării
antistres, articole de gimnastică și de sport,
jucării zornăitoare, fluiere (jucării), drone (jucării),
jucării flexibile, jucării flexibile care produc
sunete prin strângere, jucării flexibile (care pot
fi strânse în mână), păpuși (jucării), jucării
vorbitoare, jocuri muzicale, bowling (jocuri),
jocuri gonflabile pentru piscine de înot, jocuri
go, dame (jocuri), dame chinezești (jocuri), cărți
(jocuri), jocuri de cărți, cartonașe de colecție
(jocuri de cărți), echipament vândute ca și
seturi pentru a juca jocuri de cărți, jocuri
sportive, plase pentru jocuri sportive cu minge,
camere de aer pentru mingi destinate jocurilor
sportive, jocuri electronice, jocuri electronice
automate, jocuri electronice portabile, jocuri
video electronice portabile, jocuri electronice de
darts, ținte electronice pentru jocuri, jocuri de
masă electronice, aparate de jocuri electronice,
jocuri electronice de tip arcade, console portabile
pentru jocuri electronice, jocuri electronice
educative pentru copii, jocuri electronice cu
caracter educațional, aparate pentru jocuri video,
jocuri electronice de tip arcade și aparate de
jocuri electronice, ținte electronice pentru jocuri
și sporturi, aparate de jocuri electronice de
tip arcade, jocuri electronice cu output video,
destinate utilizării cu televizoare, aparate de
jocuri electronice tip arcade, acționate cu fise,
jocuri electronice de tip arcade (acționate cu
fise sau contor), jocuri electronice, altele decât
cele adaptate pentru utilizarea exclusivă cu
televizoare, șah (jocuri), șah (jocuri de -), șah
japonez (jocuri shogi), aparate pentru cățărat
(echipamente pentru terenuri de joacă), arene
portabile pentru ga-ga, atracții în parcuri tematice
de tip rides, balansoare (echipamente pentru
spații de joacă), balansoare (echipamente pentru
teren de joacă), castele gonflabile pentru copii,
călușei, echipament de locuri de joacă pentru
copii, echipamente din lemn pentru terenuri de
joacă, echipamente din metal pentru terenuri de
joacă, echipamente din plastic pentru terenuri
de joacă, echipamente pentru terenuri de joacă,
gropi cu nisip (echipamente pentru terenuri de
joacă), leagăne pentru bebeluși, roți de loterie,
scaune de leagăn pentru bebeluși, structuri

de cățărat pentru terenuri de joacă, tobogane
(articole de joacă), tobogane (echipamente
pentru spații de joacă), tobogane acvatice,
tobogane pentru cățărat (aparate de joacă pentru
copii), tururi în parcuri de distracție, jucării
adaptate pentru activități educative, mingi pentru
gimnastică, mingi de gimnastică pentru yoga,
articole de gimnastică.

───────

(210) M 2021 00555
(151) 27/01/2021
(732) TECHNOBUILT SRL, STR.

MARASESTI 145, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600019, BACĂU,
ROMANIA

(540)

TECHNOBUILT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
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compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru

plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────

(210) M 2021 00557
(151) 27/01/2021
(732) SKY ACTIV SHOP S.R.L.,

DRUMUL GURA PUTNEI NR.
65, LOT 47, CAMERA 1, ET. 1,
AP. 11, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, ROMANIA

(540)
SULTAN HOME

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
electronice, electrocasnice, produse de uz
casnic, aspiratoare, saci pentru aspiratoare, perii
pentru aspiratoare, brazi de Crăciun, chiuvete,
robinete de duş, robinete pentru baie, coşuri
de rufe de uz casnic, preparate şi articole
sanitare, recipiente de uz casnic, coşuri de
picnic (neaccesorizate), coşuri de picnic cu
accesorii, comode (mobilier), covoraşe pentru
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autovehicule, aragazuri cu gaz pentru uz casnic,
cuptoare electrice, plite electrice, feliatoare,
acţionate manual, ventilatoare, ventilatoare
electrice portabile, folie de împachetat cadouri,
folie de plastic pentru împachetat şi ambalat,
platouri (veselă), prosoape, articole textile
utilizate ca lenjerie de pat, lenjerie de masă din
materiale textile, mobilier de bucătărie, birouri
(mobilier), saltele camping, cântare electronice,
convertor analog-digital, uscător de rufe rotativ,
suporturi de uscat rufe, aparate electrice pentru
gătit cu aburi, aparate de încălzire electrice,
aparate pentru gătit, cuptoare cu microunde,
tocătoare (maşini), cafetiere electrice, cântare
electronice pentru bucătărie, aparate electrice
de bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
maşini de cafea espresso, fiare de călcat,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice, filtre
de cafea neelectrice, friteuza, grătare electrice,
grătare (neelectrice), hote de bucătărie, maşini
electrice de cusut, maşini de cusut pentru
textile şi piele, maşini de făcut pâine, maşini
de spălat rufe, mixere de bucătărie, electrice,
aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
de prăjit pâine, râşniţe menajere neelectrice,
aparate electrice de bucătărie pentru râşnit,
roboţi electrici de bucătărie, boluri, boxe, căni
gradate, carafe, ceainice, cărucioare pentru
bebeluşi cu suporturi de bebeluşi detaşabile,
cărucioare mobile, ceasuri de perete, ceşti şi
căni, coase electrice pentru grădină, otocoase
electrice, corpuri de iluminat, coşuri pentru gunoi,
cratiţe, veselă, cutii alimentare, cuţite, maşini
de tăiere, forme de copt prăjituri, frapiere, cleşti
pentru gheaţă, găleţi prevăzute cu storcător
pentru mop, găleţi, ustensile de curăţenie
pentru toaletă şi baie, hamace, incubatoare
oua, maşina de făcut paste, maşini de tuns
iarba, mese de călcat, huse pentru mese de
călcat, oliviere, aparate de îngrijire personală,
aparate de ras electrice, cântare corporale,
maşini de tuns, ondulatoare de păr, perii
de păr electrice, plăci de îndreptat părul,
uscătoare păr, accesorii pentru baie, accesorii
grădina, accesorii grătar, stropitori, dispozitive
electrice de control pentru sistemele de
irigaţie cu stropitori, arzătoare camping, pistoale
pentru vopsit, pistoale automate robotizate de
pulverizare pentru vopsit, maşini de vopsit
care conţin pistoale de pulverizat, storcătoare
neelectrice de suc, storcătoare electrice pentru
fructe a permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul siteurilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,

comercial şi de promovare, toate acestea
pentru produselor electronice, electrocasnice,
produse de uz casnic, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare, perii pentru aspiratoare, brazi de
crăciun, chiuvete, robinete de duş, robinete
pentru baie, coşuri de rufe de uz casnic,
preparate şi articole sanitare, recipiente de
uz casnic, coşuri de picnic (neaccesorizate),
coşuri de picnic cu accesorii, comode (mobilier),
covoraşe pentru autovehicule, aragazuri cu
gaz pentru uz casnic, cuptoare electrice,
plite electrice, feliatoare, acţionate manual,
ventilatoare, ventilatoare electrice portabile,
folie de împachetat cadouri, folie de plastic
pentru împachetat şi ambalat, platouri (veselă),
prosoape, articole textile utilizate ca lenjerie
de pat, lenjerie de masă din materiale textile,
mobilier de bucătărie, birouri (mobilier), saltele
camping, cântare electronice, convertor analog-
digital, uscător de rufe rotativ, suporturi de
uscat rufe, aparate electrice pentru gătit cu
aburi, aparate de încălzire electrice aparate
pentru gătit, cuptoare cu microunde, tocătoare
(maşini), cafetiere electrice, cântare electronice
pentru bucătărie, aparate electrice de bucătărie
pentru tăiere, amestecare, presare, maşini de
cafea espresso, fiare de călcat, fierbătoare
electrice, filtre de cafea electrice, filtre de cafea
neelectrice, friteuza, grătare electrice, grătare
(neelectrice), hote de bucătărie, maşini electrice
de cusut, maşini de cusut pentru textile şi
piele, maşini de făcut pâine, maşini de spălat
rufe, mixere de bucătărie, electrice, aparate
pentru gătirea alimentelor, aparate de prăjit
pâine, râşniţe menajere neelectrice, aparate
electrice de bucătărie pentru râşnit, roboţi
electrici de bucătărie, boluri, boxe, căni gradate,
carafe, ceainice, cărucioare pentru bebeluşi cu
suporturi de bebeluşi detaşabile, cărucioare
mobile, ceasuri de perete, ceşti şi căni, coase
electrice pentru grădină, motocoase electrice,
corpuri de iluminat, coşuri pentru gunoi, cratiţe,
veselă, cutii alimentare, cuţite, maşini de tăiere,
forme de copt prăjituri, frapiere, cleşti pentru
gheaţă, găleţi prevăzute cu storcător pentru mop,
găleţi, ustensile de curăţenie pentru toaletă şi
baie, hamace, incubatoare oua, maşina de făcut
paste, maşini de tuns iarba, mese de călcat,
huse pentru mese de călcat, oliviere, aparate
de îngrijire personală, aparate de ras electrice,
cântare corporale, maşini de tuns, ondulatoare
de păr, perii de păr electrice, plăci de îndreptat
părul, uscătoare păr, accesorii pentru baie,
accesorii grădina, accesorii grătar, stropitori,
dispozitive electrice de control pentru sistemele
de irigaţie cu stropitori, arzătoare camping,
pistoale pentru vopsit, pistoale automate
robotizate de pulverizare pentru vopsit, maşini
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de vopsit care conţin pistoale de pulverizat,
storcătoare neelectrice de suc, storcătoare
electrice pentru fructe, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul referitoare la produselor
electronice, electrocasnice, produse de uz
casnic, aspiratoare, saci pentru aspiratoare, perii
pentru aspiratoare, brazi de Crăciun, chiuvete,
robinete de duş, robinete pentru baie, coşuri
de rufe de uz casnic, preparate şi articole
sanitare, recipiente de uz casnic, coşuri de
picnic (neaccesorizate), coşuri de picnic cu
accesorii, comode (mobilier), covoraşe pentru
autovehicule, aragazuri cu gaz pentru uz casnic,
cuptoare electrice, plite electrice, feliatoare,
acţionate manual, ventilatoare, ventilatoare
electrice portabile, folie de împachetat cadouri,
folie de plastic pentru împachetat şi ambalat,
platouri (veselă), prosoape, articole textile
utilizate ca lenjerie de pat, lenjerie de masă din
materiale textile, mobilier de bucătărie, birouri
(mobilier), saltele camping, cântare electronice,
convertor analog-digital, uscător de rufe rotativ,
suporturi de uscat rufe, aparate electrice pentru
gătit cu aburi, aparate de încălzire electrice,
aparate pentru gătit, cuptoare cu microunde,
tocătoare (maşini), cafetiere electrice, cântare
electronice pentru bucătărie, aparate electrice
de bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
maşini de cafea espresso, fiare de călcat,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice, filtre
de cafea neelectrice, friteuza, grătare electrice,
grătare (neelectrice), hote de bucătărie, maşini
electrice de cusut, maşini de cusut pentru
textile şi piele, maşini de făcut pâine, maşini
de spălat rufe, mixere de bucătărie, electrice,
aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
de prăjit pâine, râşniţe menajere neelectrice,
aparate electrice de bucătărie pentru râşnit,
roboţi electrici de bucătărie, boluri, boxe, căni
gradate, carafe, ceainice, cărucioare pentru
bebeluşi cu suporturi de bebeluşi detaşabile,
cărucioare mobile, ceasuri de perete, ceşti şi
căni, coase electrice pentru grădină, motocoase
electrice, corpuri de iluminat, coşuri pentru gunoi,
cratiţe, veselă, cutii alimentare, cuţite, maşini
de tăiere, forme de copt prăjituri, frapiere, cleşti
pentru gheaţă, găleţi prevăzute cu storcător
pentru mop, găleţi, ustensile de curăţenie
pentru toaletă şi baie, hamace, incubatoare
oua, maşina de făcut paste, maşini de tuns
iarba, mese de călcat, huse pentru mese de
călcat, oliviere, aparate de îngrijire personală,
aparate de ras electrice, cântare corporale,
maşini de tuns, ondulatoare de păr, perii
de păr electrice, plăci de îndreptat părul,
uscătoare păr, accesorii pentru baie, accesorii
grădina, accesorii grătar, stropitori, dispozitive
electrice de control pentru sistemele de

irigaţie cu stropitori, arzătoare camping, pistoale
pentru vopsit, pistoale automate robotizate de
pulverizare pentru vopsit, maşini de vopsit
care conţin pistoale de pulverizat, storcătoare
neelectrice de suc, storcătoare electrice pentru
fructe, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la produselor
electronice, electrocasnice, produse de uz
casnic, aspiratoare, saci pentru aspiratoare, perii
pentru aspiratoare, brazi de crăciun, chiuvete,
robinete de duş, robinete pentru baie, coşuri
de rufe de uz casnic, preparate şi articole
sanitare, recipiente de uz casnic, coşuri de
picnic (neaccesorizate), coşuri de picnic cu
accesorii, comode (mobilier), covoraşe pentru
autovehicule, aragazuri cu gaz pentru uz casnic,
cuptoare electrice, plite electrice, feliatoare,
acţionate manual, ventilatoare, ventilatoare
electrice portabile, folie de împachetat cadouri,
folie de plastic pentru împachetat şi ambalat,
platouri (veselă), prosoape, articole textile
utilizate ca lenjerie de pat, lenjerie de masă din
materiale textile, mobilier de bucătărie, birouri
(mobilier), saltele camping, cântare electronice,
convertor analog-digital, uscător de rufe rotativ,
suporturi de uscat rufe, aparate electrice pentru
gătit cu aburi, aparate de încălzire electrice,
aparate pentru gătit, cuptoare cu microunde,
tocătoare (maşini), cafetiere electrice, cântare
electronice pentru bucătărie, aparate electrice
de bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
maşini de cafea espresso, fiare de călcat,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice, filtre
de cafea neelectrice, friteuza, grătare electrice,
grătare (neelectrice), hote de bucătărie, maşini
electrice de cusut, maşini de cusut pentru textile
şi piele, maşini de făcut pâine, maşini de spălat
rufe, mixere de bucătărie, electrice, aparate
pentru gătirea alimentelor, aparate de prăjit
pâine, râşniţe menajere neelectrice, aparate
electrice de bucătărie pentru râşnit, roboţi
electrici de bucătărie, boluri, boxe, căni gradate,
carafe, ceainice, cărucioare pentru bebeluşi cu
suporturi de bebeluşi detaşabile, cărucioare
mobile, ceasuri de perete, ceşti şi căni, coase
electrice pentru grădină, motocoase electrice,
corpuri de iluminat, coşuri pentru gunoi, cratiţe,
veselă, cutii alimentare, cuţite, maşini de tăiere,
forme de copt prăjituri, frapiere, cleşti pentru
gheaţă, găleţi prevăzute cu storcător pentru
mop, găleţi, ustensile de curăţenie pentru toaletă
şi baie, hamace, incubatoare oua, maşina de
făcut paste, maşini de tuns iarba, mese de
călcat, huse pentru mese de călcat, oliviere,
aparate de îngrijire personală, aparate de ras
electrice, cântare corporale, maşini de tuns,
ondulatoare de păr, perii de păr electrice, plăci
de îndreptat părul, uscătoare păr, accesorii
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pentru baie, accesorii grădina, accesorii grătar,
stropitori, dispozitive electrice de control pentru
sistemele de irigaţie cu stropitori, arzătoare
camping, pistoale pentru vopsit, pistoale
automate robotizate de pulverizare pentru
vopsit, maşini de vopsit care conţin pistoale
de pulverizat, storcătoare neelectrice de suc,
storcătoare electrice pentru fructe, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la produselor
electronice, electrocasnice, produse de uz
casnic, aspiratoare, saci pentru aspiratoare, perii
pentru aspiratoare, brazi de Crăciun, chiuvete,
robinete de duş, robinete pentru baie, coşuri
de rufe de uz casnic, preparate şi articole
sanitare, recipiente de uz casnic, coşuri de
picnic (neaccesorizate), coşuri de picnic cu
accesorii, comode (mobilier), covoraşe pentru
autovehicule, aragazuri cu gaz pentru uz casnic,
cuptoare electrice, plite electrice, feliatoare,
acţionate manual, ventilatoare, ventilatoare
electrice portabile, folie de împachetat cadouri,
folie de plastic pentru împachetat şi ambalat,
platouri (veselă), prosoape, articole textile
utilizate ca lenjerie de pat, lenjerie de masă din
materiale textile, mobilier de bucătărie, birouri
(mobilier), saltele camping, cântare electronice,
convertor analog-digital, uscător de rufe rotativ,
suporturi de uscat rufe, aparate electrice pentru
gătit cu aburi, aparate de încălzire electrice,
aparate pentru gătit, cuptoare cu microunde,
tocătoare (maşini), cafetiere electrice, cântare
electronice pentru bucătărie, aparate electrice
de bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
maşini de cafea espresso, fiare de călcat,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice, filtre
de cafea neelectrice, friteuza, grătare electrice,
grătare (neelectrice), hote de bucătărie, maşini
electrice de cusut, maşini de cusut pentru
textile şi piele, maşini de făcut pâine, maşini
de spălat rufe, mixere de bucătărie, electrice,
aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
de prăjit pâine, râşniţe menajere neelectrice,
aparate electrice de bucătărie pentru râşnit,
roboţi electrici de bucătărie, boluri, boxe, căni
gradate, carafe, ceainice, cărucioare pentru
bebeluşi cu suporturi de bebeluşi detaşabile,
cărucioare mobile, ceasuri de perete, ceşti şi
căni, coase electrice pentru grădină, motocoase
electrice, corpuri de iluminat, coşuri pentru gunoi,
cratiţe, veselă, cutii alimentare, cuţite, maşini
de tăiere, forme de copt prăjituri, frapiere, cleşti
pentru gheaţă, găleţi prevăzute cu storcător
pentru mop, găleţi, ustensile de curăţenie
pentru toaletă şi baie, hamace, incubatoare
ouă, maşina de făcut paste, maşini de tuns
iarba, mese de călcat, huse pentru mese de
călcat, oliviere, aparate de îngrijire personală,

aparate de ras electrice, cântare corporale,
maşini de tuns, ondulatoare de păr, perii
de păr electrice, plăci de îndreptat părul,
uscătoare păr, accesorii pentru baie, accesorii
grădina, accesorii grătar, stropitori, dispozitive
electrice de control pentru sistemele de
irigaţie cu stropitori, arzătoare camping, pistoale
pentru vopsit, pistoale automate robotizate de
pulverizare pentru vopsit, maşini de vopsit
care conţin pistoale de pulverizat, storcătoare
neelectrice de suc, storcătoare electrice pentru
fructe (exceptând transportul lor), publicitate,
publicitate online într-o reţea computerizată,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
prin internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de publicitate, marketing şi
promovare.

───────
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9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
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multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, materiale înregistrate, magneti,
ochelari 3D, adaptoare electrice, aparate
pentru analiza aerului, acumulatori alcalini,
dispozitive electrice de control al încărcării
acumulatorilor, acumulatori pentru energie
fotovoltaică, adaptoare coaxiale, adaptoare
ethernet, adaptoare usb, cabluri adaptoare
(electrice), altimetre, aparate biometrice de
identificare, analizoare de imagine, analizoare
de luminescență, aparate de înregistrare
de date, aparate de înregistrare, aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate
electronice pentru înregistrarea vitezei, aparate
pentru înregistrarea timpului, logger de
date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri usb, cabluri
usb luminoase, incarcatoare, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, huse pentru pagere,
huse pentru laptopuri, huse pentru agende
electronice, huse pentru casete video, huse
pentru telefoane, huse pentru aparate optice,
huse (adaptate) pentru calculatoare, huse
adaptate pentru binocluri, huse pentru cd-
playere, huse pentru aparate cinematografice,
huse pentru CD-uri, huse pentru calculatoare
de buzunar, huse pentru aparate de fotografiat,
încărcătoare usb, căști, căști in-ear, cutii
pentru căști, bureți pentru căști, casti fara fir,
amplificatoare pentru căști, boxe, boxe portabile,
suporturi pentru selfie (monopoduri manuale),
vizoare cu stabilizare giroscopică, giroscoape
pentru stabilizare, laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,

boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, conector prize (electrice),
software, aplicații software, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu autodevelopare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare
radio, dispozitive de afișare, receptoare de
televiziune și dispozitive pentru film și video,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, echipamente fotografice, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
genți special adaptate pentru aparate și
echipamente fotografice, genti pentru playere
media digitale, playere mp4, player portabil
multimedia, playere multimedia, telecomenzi
multifuncționale, stații de andocare pentru
playere audio digitale, stații de andocare pentru
telefoane inteligente, sisteme de vizualizare
video, sisteme de sonorizare exterioară, sisteme
de divertisment pentru mașini (ICE), sisteme
de divertisment audiovizual pentru mașină,
folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), carcase rezistente la apă
pentru camere video, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, carcase impermeabile
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pentru telefoane inteligente, detectoare de fum,
camere video de supraveghere, sisteme de
supraveghere video, roboți pentru supraveghere
de securitate, senzori de mișcare, tastaturi,
tastaturi fara fir, mouse-uri (informatică),
suporturi de mouse, dispozitive periferice
de calculator, componente de calculator
periferice fără fir, dispozitive periferice pentru
reproducerea de date, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare),
unități de hard disk, drivere pentru dispozitive,
unități de stocare (ssd), mijloace de stocare
electronice, dispozitive cu memorie pentru
stocare, conținut media, piese și accesorii
pentru aparatură audio, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
audio, adaptoare pentru telefoane, adaptoare
pentru prize, adaptoare pentru cabluri, brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, cabluri pentru transmisia
de date, folii de protecție adaptate pentru
ceasuri inteligente., alarme la aparatele de
supraveghere pentru bebeluși, filtre pentru
măști respiratorii (nonmedical), termometre,
termometre cu infraroșu., camere video activate
de mișcare, ampermetre, anemometre, baterii
anodice, limitatoare de curent pentru corpuri
electrice de iluminat, microfoane, amplificatoare
audio, cd-uri audio, căști audio, receptoare
video, receptoare audio, interfețe audio,
telecomenzi pentru echipamente audiovizuale,
cântare pentru bebeluși, dispozitive pentru
ascultarea și supravegherea bebelușilor, cântare
electronice, binocluri (optică), întrerupătoare,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, șnururi pentru
ochelari de soare, programe de calculator,
monitoare (programe de calculator), software de
calculator (programe), firmware pentru periferice
de calculatoare, brățări inteligente, telefoane,
telefoane inteligente, lentile de contact, senzori
de parcare pentru vehicule, holograme,
lanterne optice, lanterne de semnalizare,
lame de microscop, microscoape, modemuri,
monitoare, calculator tip notebook, ozonizatoare
(ozonizoare), celule fotovoltaice, playere media
portabile, indicatoare de presiune, manometre,
căşti de protecţie, telemetre, camere pentru
vederea din spate a vehiculului, benzi
reflectorizante pentru purtat, veste de salvare
reflectorizante, mănuși dotate cu senzori,
senzori de căldură (termostate), diode, prelate
de protecție, bastoane selfie (monopode),
inele inteligente, ochelari inteligenţi, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
baterii solare, ochelari, lentile pentru ochelari,

rame pentru ochelari, tocuri pentru ochelari,
telescoape, termostate, manometru de vid,
unităţi flash usb, radiouri pentru vehicule,
căşti de realitate virtuală, cântare, aparate de
navigaţie prin satelit, rezistenţe, electrice, folii de
protecţie adaptate pentru telefoanele inteligente,
calculatoare de buzunar, vitezometre pentru
biciclete, sisteme de navigație prin satelit pentru
biciclete.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare pentru gaz, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
aparate de odorizare a aerului, aparate de răcire
a aerului, instalaţii de filtrare a aerului, aparate
şi maşini de purificare a aerului, sterilizatoare
de aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate
de aer condiţionat, lumini pentru biciclete,
corpuri de iluminat pentru plafoane, maşini
de cafea, electrice, umidificatoare, distribuitoare
electrice de băuturi, ventilatoare electrice pentru
uz personal, filtre pentru aerul condiţionat,
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), lămpi germicide pentru purificarea
aerului, pompe de căldură, aparate de încălzire,
electrice, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), dispozitive pentru copt vafele
belgiene, electrice, frigidere, aparate şi instalaţii
de refrigerare, radiatoare, electrice, becuri,
difuzoare de lumină, lămpi electrice, maşini şi
aparate de făcut gheaţă, abajururi, accesorii
de iluminat, becuri cu led, becuri de lanternă,
becuri de iluminat, lanterne electrice, odorizante
electrice de priză, dozatoare electrice pentru
odorizanți de cameră, mecanism de dispersare
a odorizanților de cameră, aparate electrice de
gătit.
12. Vehicule și mijloace de transport, părți
și accesorii pentru vehicule, vehicule cu
roți, biciclete, biciclete electrice, biciclete
motorizate, biciclete pliabile, genți pentru
biciclete, semnalizatoare pentru biciclete, axe
pentru biciclete, apărătoare de lanț pentru
biciclete, apărători de noroi pentru vehicule
cu motor pe două roți sau pentru biciclete,
anvelope pentru biciclete de copii, angrenaje
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pentru biciclete, dispozitive de reparație și
vulcanizare de pneuri de biciclete, componente
pentru biciclete, respectiv capete de mânere de
ghidon, componente pentru biciclete, și anume
furci pentru ghidon, componente structurale
de biciclete, claxoane pentru biciclete, cadre,
pentru transport de bagaje, pentru biciclete,
butuci de roată pentru biciclete, cabluri de
frână pentru biciclete, huse adaptate pentru
biciclete, genți pentru portbagaje de biciclete,
trotinete (vehicule), trotinete de zăpadă tip sanie,
sănii (vehicule), cărucioare mobile, cărucioare
pentru copii, anvelope tubulare de bicicletă,
genți special pentru triciclete, scutere, mopeduri,
scaune cu rotile cu acționare manuală, scaune
cu rotile acționate electric, vehicule acvatice,
anvelope, pneuri (anvelope), huse pentru
anvelope.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de
sport, jucării, jocuri și articole de joacă,
trotinete (jucării), sănii (jucării), cărucioare
pentru păpuși, cărucioare de jucărie, triciclete
(articole de joacă), triciclete pentru copii mici
(jucării), aparate de joacă pentru interior pentru
copii, aparate de joacă folosite în creșele de
copii, aparate de exerciții de jucărie, jocuri
de construcție, șah (jocuri), jocuri de table,
ținte pentru jocul darts, jocuri electronice de
darts, dulapuri pentru jocul de darts, articole
pentru jocul de darts, păpuși, bijuterii pentru
păpuși, biberoane pentru păpuși, paturi de
păpuși, căsuțe pentru păpuși, seturi de păpuși,
păpuși din porțelan, accesorii pentru păpuși,
jucării legate de magie, mese pentru fotbal
de masă, patine, puzzle-uri, zmeie, jocuri de
societate, patine cu rotile, patine de gheață,
articole de pescuit, articole de camuflare pentru
vânătoare (articole de sport), figurine de jucărie,
skateboarduri, rachete, vehicule de jucărie
cu telecomandă, mașini de jucărie, piscine
gonflabile de înot (articole de joacă).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, 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,
servicii de intermediere comercială, 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
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/01/2021

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, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu becuri, lanterne, periferice pentru
calculator si dispozitive inteligente, unități de
stocare, cabluri electrice, boxe, huse si folii
pentru dispozitive inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură ochelari,
lentile, tocuri de ochelari și rame de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu telefoane, laptopuri, tablete,
ceasuri inteligente, dispozitive de navigare și
calculatoare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate și instrumente
de măsurat, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu dispozitive optice,
echipamente de siguranță,, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
biciclete, mopede, trotinete, scutere, carucioare
de copii, afișaj, agenții de relații cu publicul,
analize publicitare, anunțuri clasificate, cercetare
și analiză de piață, administrarea afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților),
servicii de reprezentanță comercială, servicii de
strategie în afaceri, servicii on-line de colaborări
de afaceri în rețea, servicii de externalizare
(asistență în afaceri), servicii de consultanță
în afaceri, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, servicii de franciză
care oferă asistență în afaceri, servicii de
administrare de stocuri, planificarea afacerilor
pentru întreprinderi, planificare strategică în
afaceri, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți.

───────
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(210) M 2021 00559
(151) 27/01/2021
(732) SE-CURE PHARMACEUTICALS

LTD., 1 HAARAVA ST., P.O. BOX
299, BEN-GURION AIRPORT,
AIRPORT CITY, ISRAEL

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
BRIZ

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

5. Produse alimentare pentru scopuri medicale,
suplimente alimentare de uz medical, aditivi
nutriționali pentru scopuri medicale pentru
utilizare în alimente și suplimente dietetice
pentru consum uman, preparate farmaceutice
pentru tratarea prostatei.

───────

(210) M 2021 00560
(151) 27/01/2021
(732) ANDREI BALAN, ALEAA NUCULUI

NR. 12, SCARA B, ET. 4, AP. 19,
JUDETUL BOTOSANI, BOTOSANI,
710133, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Casa cu Baloane

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 21.01.16

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul de baloane,
servicii de comerț cu ridicata de baloane.

───────

(210) M 2021 00561
(151) 27/01/2021
(732) MARIUS CHINA, SOS. VITAN

BARZESTI NR. 7D, BL. 4, SC.
A, ET. 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
T-REX AVENTURA PARC

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

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

───────

(210) M 2021 00562
(151) 27/01/2021
(732) MARIUS CHINA, SOS. VITAN

BARZESTI NR. 7D, BL. 4, SC.
4, ET. 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
DINO PARC

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

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

───────
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(210) M 2021 00563
(151) 27/01/2021
(732) MIHAI CONSTANTIN CIUREA,

STR. HELTAI GASPAR NR.66,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
BOGDAN NICOLAE HUJA, STR.
VANATORULUI NR.17, AP.2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

EcoAutoSpa

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

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

37. Spălarea autovehiculelor.
───────

(210) M 2021 00564
(151) 27/01/2021
(732) S.C. EVOWEB S.R.L., DRUMUL

TABEREI NR. 64, BL. F4, SC. 4, ET.
4, AP. 74, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061397, ROMANIA

(540)

fluxy

(531) Clasificare Viena:
03.11.11; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Software educational, software pentru
studenți, software de pregatire, aplicații software
descărcabile, software pentru testare, software
pentru telefoane mobile, software pentru
cursuri virtuale, software de joc interactiv,
software pentru învățare automată, software de
inteligență artificială, software pentru simulare
(formare), platforme de software de calculator,
software descărcabil de pe internet, software
pentru jocuri de realitate virtuală.
41. Educație, furnizarea educației, educație
și instruire, educație în domeniul lingvistic,
educație vocațională pentru tineri, educație,
divertisment și sport, cercetare în domeniul
educației, sisteme de joc (divertisment,
educație), informații în materie de educație,
servicii de educație și pregătire profesională,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
servicii de educație și formare profesională,
servicii de educație, instruire și divertisment,
concursuri (organizarea de -) (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, furnizare de informații
în materie de educație, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), organizare de examinări și teste
în domeniul educației, asigurare de testări și
evaluări în domeniul educației, furnizate prin
intermediul calculatorului, furnizare de informații
și întocmire de rapoarte privind progresul, cu
privire la educație și instruire, informații în
domeniul educației, furnizate on-line dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet.
42. Inginerie de software, creare de software,
proiectare de software, dezvoltare de software,
programare de software educativ, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive.
43. Furnizare de programe de îngrijire după
școală (after-school), furnizare de programe de
îngrijire înainte de școală.

───────

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 07.01.12; 18.01.09
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(210) M 2021 00565
(151) 27/01/2021
(732) VURGER CONCEPT SRL, STR.

ION NEGULICI 36, CAMERA 2,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Vurgăr VEGGIE.
FOOD. CARAVAN.

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2021 00566
(151) 27/01/2021
(732) BERGENBIER S.A., ȘOSEAUA

BUCUREȘTI NORD, NR. 10,
CLADIREA O1, ETAJ 5, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)
CA BINE ZICE MUNTELE

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

32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager,
bere de tip porter și bere de tip ale, ape
minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe și sucuri din fructe, siropuri

și alte produse/preparate nonalcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 00567
(151) 27/01/2021
(732) ION-CONSTANTIN GOLEA, STR.

CAREIULUI BL. C17, AP 6, JUDEŢ
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA
LORENA-DIANA SZABO, STR.
LIVIU REBREANU NR. 90, JUDEŢ
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA
VALENTIN-IOAN BREBAN, STR.
PĂULEȘTI NR. 31, JUDEŢ SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

MAREA LOJĂ MIXTĂ
TRADIȚIONALĂ ROMÂNIA

CONST IUNIE A L 6020

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 20.07.02; 02.09.04; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14

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

16. Cărți, invitații, panouri publicitare din hârtie
sau carton, semne de cărți, cărți de vizită,
albume, broșuri, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie, cutii din carton sau hârtie,
calendare, cataloage, plicuri (papetărie), dosare
(articole de birou), fluturași publicitari, felicitări,
manuale tipărite, fotografii, postere, publicații
imprimate, orare imprimate, instrumente de
scris, carduri din hârtie sau carton, publicații
tipărite, reviste, cărți poștale, ziare, ghiduri
(tipărituri).
41. Academii (educaţie), servicii de cluburi
(divertisment sau educaţie), instruire,
organizarea şi conducerea de colocvii,
organizarea de demonstrații în scopuri
recreative, organizare de reuniuni şi conferinţe,
ateliere organizate în scopuri educative şi
culturale, servicii educative şi de instruire,
coordonare de evenimente culturale şi
educative, activităţi culturale, sportive și
de recreere, organizarea şi conducerea de
conferinţe, desfășurare de ceremonii în scopuri
de divertisment, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi coordonarea de
forumuri educaţionale personale, organizarea
şi conducerea de seminarii, organizarea şi
conducerea de simpozioane, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizarea
şi conducerea de workshop-uri, servicii
educaţionale de sprijin, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri de pregătire pe teme
filozofice, consultanţă în domeniul formării şi
perfecţionării, difuzare de materiale educative,
organizare de activități de recreere în
grup, asistență profesională individualizată,
organizarea de activităţi de binefacere, de
educare şi formare permanentă a persoanelor.
45. Cluburi pentru întâlniri, servicii personale şi
sociale, servicii spirituale, călăuzire (spirituală),
consiliere cu privire la orientarea spirituală,
servicii juridice, servicii de protecţie socială, în
scop umanitar, servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale.

───────

(210) M 2021 00568
(151) 27/01/2021
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
Vladimir Art Factory

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

35. Realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoțional, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, producție
de clipuri publicitare, crearea materialului
publicitar, producție de material publicitar și
anunțuri publicitare, intermediere publicitară în
cinematografe, producție de material publicitar
vizual, închiriere de spațiu publicitar online,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare
de materiale publicitare online, administrare
a afacerilor pentru artiști din domeniul
divertismentului, organizare și coordonare de
expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de marketing, producție de
reclame cinematografice, servicii de publicitate
și reclamă, pregătirea și distribuirea reclamelor,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, publicitate pe
peliculă cinematografică, producție și distribuție
de reclame la radio și la televiziune.
38. Difuzare video, transmisie de filme video,
difuzare de programe video și audio prin internet,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, transmitere de
fișiere audio, video, multimedia și de date,
inclusiv de fișiere descărcabile și de fișiere
difuzate într-o rețea globală de calculatoare,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și de
informații, comunicare (transmitere) de informații
prin televiziune.
41. Producție de înregistrări video, producție de
materiale video, servicii de înregistrare video,
editare video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, servicii
pentru difuzarea de înregistrări video, furnizare
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de studiouri audio sau video, producție audio,
video și multimedia, furnizare de materiale
video on-line, nedescărcabile, furnizare de
servicii de studio de înregistrare video, servicii
ale studiourilor de înregistrare, film, video
și televiziune, servicii de divertisment prin
intermediul vizionării de materiale video, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, servicii de editare în procesul
de post-producție a muzicii, a materialelor
video și a filmelor, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizarea de evenimente
culturale și artistice, servicii de divertisment,
divertisment prin filme, servicii de divertisment
cinematografic, organizare de evenimente
pentru divertisment, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir
și online, producție de filme video, producție
de filme cinematografice, producție de filme
în studiouri, producții de film, televiziune și
radio, servicii de producție de filme, servicii
informative cu privire la filme video, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, producție de clipuri grafice
cinematografice.

───────

(210) M 2021 00569
(151) 27/01/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

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

(540)

Adria COLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2021 00570
(151) 27/01/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

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

(540)

Adria

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2021 00571
(151) 27/01/2021
(732) BERGENBIER S.A., ȘOSEAUA

BUCUREȘTI NORD, NR. 10,
CLADIREA O1, ETAJ 5, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011882,
ROMANIA

(540)

PRIETENII ŞTIU DE CE
MATURATĂ LA RECE
FILTRATĂ LA RECE

CO2 DIN FERMENTAŢIE
NATURALĂ INSPIRAT DE
RĂCOARE A MUNTELUI!

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 11.03.02; 26.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

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

32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager,
bere de tip porter și bere de tip ale, ape
minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse/preparate nonalcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 00572
(151) 27/01/2021
(732) CATALIN GROSU, STR.

MITROPOLIT VARLAAM BL. 4, AP.
2, JUDEŢ VRANCEA, FOCSANI,
VRANCEA, ROMANIA
GABRIEL CHIRIAC, DRUMUL
BISERICII NR. 50, BL.A, AP. 13,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

OSEM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, uleiuri aromatice, uleiuri esenţiale
aromatizate, preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire, produse
de curăţat cosmetice, produse de curăţare
pentru igiena personală intimă, nemedicinale,
creme de masaj, nemedicinale, produse
de masaj, nemedicamentoase, uleiuri pentru
masaj corporal nemedicinale, uleiuri pentru
masă nemedicinale, uleiuri şi loţiuni pentru
masaj nemedicinale, paste de dinţi, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor,
preparate de albire a dinţilor nemedicinale,
preparate de împrospătare a respiraţiei pentru
igiena personală nemedicinale, produse pentru
curăţarea dinţiilor nemedicinale, seturi de
cosmetice pentru igienă bucală, produse de
parfumerie, loţiuni şi creme de corp parfumate,
apă micelară , creme cosmetice pentru faţă şi
corp, creme de protecţie solară pentru bebeluşi,
creme şi loţiuni cosmetice, gel de baie şi
de duş, deodorante şi antiperspirante, farduri,
produse pentru machiaje, farduri pentru truse de
machiaj, ruj de buze, etuiuri pentru ruj, loţiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
măşti cosmetice de curăţare pentru faţă, măşti
pentru faţă şi corp, preparate fitocosmetice,
preparate pe bază de colagen de uz cosmetic,
produse pentru spălarea mâinilor, uleiuri de
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baie şi duş (nemedicinale), spray pentru fixarea
machiajului, şerveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, şerveţele umede pentru îngrijirea
bebeluşului impregnate cu preparate de curăţat,
şerveţele impregnate cu preparate pentru
demachiere, măşti cosmetice, măşti hidratante,
măşti pentru îngrijirea pârului, măşti de picioare
pentru îngrijirea pielii, măşti de mâini pentru
îngrijirea pielii, produse pentru curăţarea dinţilor
şi ape de gură nemedicinale.
8. Maşini de tuns părul de uz personal, electrice
sau neelectrice, maşini de împletit părul,
electrice, ustensile de mână pentru ondularea
părului, pensete pentru îndepărtarea părului,
aparate cu laser pentru îndepărtarea părului,
altele decât cele pentru scopuri medicale, seturi
de manichiură, seturi de manichiură, electrice,
seturi de pedichiură, aparate de ras, electrice
sau neelectrice, foarfeci de tuns, pensete.
10. Aparate de masaj, mânuşi pentru masaj,
aparate pentru masaje estetice, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate de masaj de uz personal,
măşti faciale bioterapeutice.
21. Recipiente termoizolante, periuţe de dinţi,
periuţe de dinţi manuale, perii de dinţi
electrice, capete pentru periuţe de dinţi electrice,
recipiente pentru produse de curăţare a dinţilor,
periuţe de dinţi care se pun pe degete pentru
bebeluşi, truse de îngrijire dentară conţinând
periuţe de dinţi şi aţă dentară, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât beţişoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, instrumente
de curăţare, acţionate manual, piepteni, piepteni
electrici, ustensile cosmetice, spatule cosmetice,
separatoare din spumă pentru degete utilizate
la pedichiură, produse de demachiere, bureţi
pentru machiaj, perii pentru machiaj, bureţi
pentru pudră.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi, în special produse cosmetice şi de
înfrumuseţare pentru oameni, instrumente de
cosmetică pentru oameni (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să te
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau
online de produse diverse, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birouri, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor

prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul si/sau cu
ridicata.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, servicii de distribuţie produse
cosmetice.

───────

(210) M 2021 00573
(151) 27/01/2021
(732) CIPRIAN-DANIEL STER-

CHELBA, STR. 125, NR.
21, SAT. BOZINTA MARE,
JUD. MARAMUREŞ, TAUTII-
MAGHERUS, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

R REVOLUTION
BUSINESS CENTER

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

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

35. Marketing, consultanță profesională în
afaceri, încheierea de contracte comerciale și
de afaceri, asistență, servicii de consultanță
și consultanță în ceea ce privește planificarea
afacerii, analiza afacerilor, managementul
afacerilor, organizarea afacerilor, marketing și
analiza clienților, servicii de informații comerciale
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sub formă de furnizare de informații despre
oportunități de afaceri, servicii de rețea pentru
afaceri, potrivirea potențialilor investitori cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare și
consiliere în afaceri.
36. Închiriere de spații de birouri (spații de
lucru și de birouri), furnizarea de spații de
lucru care conțin echipamente de afaceri pentru
întreprinderi nou-înființate și companii stabilite
(imobiliare), închiriere de spații pentru birouri,
întâlniri și conferințe (imobiliare).
41. Furnizarea de publicații electronice (care nu
pot fi descărcate), instruire și formare continuă,
organizarea de prelegeri, instruire, cursuri și
ateliere, în special în ceea ce privește instruirea
și formarea continuă (instruire), desfășurarea
de instruire în mass-media (instruire și formare
continuă).

───────

(210) M 2021 00574
(151) 27/01/2021
(732) AEROSPACE SERVICES S.R.L.,

B-DUL FICUSULUI, NR. 44/A,
CORPUL A, ET. 2, CAMERA
15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AFO Advanced
Flight Operations

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

35. Servicii specializate privind elaborarea de
reglementări economice de interes public şi
naţional, care privesc asigurarea cerinţelor
fundamentale impuse sistemelor aerospaţiale şi
aerodinamice.
37. Reparații tehnice de aviație, întreţinerea,
repararea şi recondiţionarea aeronavelor.

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, transportul
pasagerilor, servicii pentru transportul bagajelor,
servicii poștale şi de curierat, transportul
pasagerilor şi bagajele acestora, furnizare de
planuri de zbor, încărcarea bunurilor, servicii
pentru transportul bagajelor, organizare de
zboruri.
41. Formare şi specializare de personal în
domeniul științelor aeronautice şi spațiale
(educație, instruire).
42. Servicii de cercetare fundamentală şi
aplicativă, dezvoltare tehnologică în domeniul
aeronautic şi al științelor spațiale: elaborarea de
studii, strategii şi prognoze privind dezvoltarea
științelor aeronautice şi spațiale, acordare de
asistenţă tehnică, consultanţă şi alte servicii
științifice şi tehnologice specializate, în domeniul
propriu de activitate, elaborarea de reglementări
tehnice de interes public şi naţional, care privesc
asigurarea cerinţelor fundamentale impuse
sistemelor aerospaţiale şi aerodinamice, lucrări
de cercetare, proiectare, omologare şi întocmire
de documentație de execuție pentru avioane
de școală şi antrenament, precum şi accesoriile
aferente, servicii de testări şi analize tehnice,
servicii de administrare a activităţilor pentru
protecția mediului înconjurător.

───────
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(210) M 2021 00575
(151) 27/01/2021
(732) QUALITY ANGUS FARM SRL, SAT

GLIMBOCA NR. 176, JUD. CARAŞ
SEVERIN, COMUNA GLIMBOCA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. CALEA ARADULUI,
NR. 33, AP. 07, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Mr. Angus Pleasure
of meeat with friends

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

clase:
29. Carne de vită, carne de vită feliată, carne de
vită preparată, carne, carne și produse din carne,
produse din carne preparate, friptură de vită,
hamburgeri de vită, grăsime din carne de vită,
chiftele din carne de vită, carne de vită sărată și
conservată (corned beef).
31. Animale vii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de comenzi online, servicii de publicitate
și marketing online, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, publicitate, publicitate online,
publicitate și marketing, administrare a afacerilor
pentru restaurante, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor.
43. Servicii de restaurante de delicatese, servicii
de restaurante (servirea mesei), servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți

în restaurante, servicii de restaurant și bar,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii de restaurant cu
servire la pachet.

───────

(210) M 2021 00576
(151) 27/01/2021
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. GHE DEM TEODORESCU
NR 16 BIS, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

B BREVIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.02; 26.01.18

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 00577
(151) 27/01/2021
(732) S.C. CONCORDE GRUP S.R.L.,

ALEEA GAROFIŢEI NR. 24B,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
BALADA MARKET

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 00579
(151) 27/01/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU

PROMOVAREA TURISMULUI DIN
ORADEA SI REGIUNE (APTOR),
PIATA UNIRII NR 1, CAM 133,
JUD BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU
SRL, STR. POPA SAVU NR.
42, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VISIT ORADEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 02.09.01; 24.09.01; 24.09.02;
24.09.03; 24.09.08

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone Warm
Red C), albastru închis (Pantone 533
C), albastru deschis (Pantone 7459
C), portocaliu (Pantone 1645 C), mov
(Pantone 682 C), galben (Pantone
1245 C), verde (Pantone 7731 C)

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

25. Ghete, şorţuri (îmbrăcăminte), cravate
ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie de
corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de
baie, slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, cizme, cizme
pentru sporturi, pantaloni de călărie pentru
purtare, camizole, caschete, şepci (articole

pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), manşoane/
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto(espadrile),
veste de pescuit, pantofi de fotbal/ghete de
fotbal, încălţăminte, carâmbi pentru încălţăminte,
trenciuri (îmbrăcăminte), galoşi, mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
pelerine pentru coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri
pentru pălării (schelete), pălării, bentiţe
(îmbrăcăminte, articole de acoperit capul pentru
purtare, şosete-tălpici, glugi (îmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover/rochii tip salopetă, uniforme de karate,
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), egări
(jambiere)/jambiere, egări (pantaloni), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare,
mantile, costume de bal mascat, mănuşi
cu un deget, curele cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
motociclişti, apărători de urechi (îmbrăcăminte,
eşarfe circulare pentru gât/protecţii pentru
gât, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, cravate, dispozitive anti-
alunecare pentru încălţăminte, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbăteşti/pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu
glugă (parka), pelerine, mantale, jupe, batiste
de buzunar, buzunare pentru îmbrăcăminte,
ponchouri, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
căptuşeli de-a gata (piese de îmbrăcăminte),
sandale, saronguri, panglici pentru purtare,
eşarfe, şaluri, plastroane pentru cămăşi,
plătci de cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, căşti de duş, bocanci de
schi, mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi
tip fustă, bonete, măşti de somn, papuci,
furouri (lenjerie de corp), şosete, branţuri, tălpi
pentru încălţăminte, ghetre/şoşoni, articole sport
din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
ciorapi care absorb transpiraţia, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
benzi pentru manşetele de la pantaloni/curele
pentru jambiere, pantaloni (am.), uniforme
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pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste/jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie , asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,

managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export , managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click , întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
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datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, educaţie de tip
şcoală cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile

de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente , regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, furnizarea de articole pentru golf,
efectuarea de excursii cu ghid, efectuarea
de excursii de căţărare cu ghid, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment) organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut ale
bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, microfilmare, servicii de bibliotecă
mobilă, servicii de model pentru artişti,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţie muzicală ,
producţia de muzică , servicii de reporteri de
ştiri , servicii de cluburi de noapte (divertisment) ,
şcoli de grădiniţă , publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice , furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile , furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă , furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile ,
servicii de orchestră , organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
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film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de facilităţi pentru stadioane, închirierea de
decoruri pentru scenă, subtitrare, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea terenurilor
de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor de
înregistrare video , închirierea camerelor video/
închirierea camerelor de filmat , editarea
casetelor video, închirierea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, servicii de grădină zoologică, instruirea în
artele marțiale, dresarea animalelor, servicii de
jocuri de noroc, predarea gimnasticii, închirierea
de acvarii interioare.

───────

(210) M 2021 00580
(151) 27/01/2021
(732) SC KIDDOCARE SRL, STR.

PLOPILOR, NR. 58, AP. 32, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Kiddo care A HOME FULL
OF LITTLE WONDERS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
02.09.01; 02.09.04; 02.09.07; 07.03.11

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
sportive şi culturale, educaţie de tip şcoală
cu internat, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, servicii furnizate de grădinițe (educație
sau divertisment), servicii educaționale pentru
copii, pregătire pentru copii în activități de
aventură, mentorat educațional pentru copii
de vârstă școlară, servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor mentale ale copiilor,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
intelectuale ale copiilor, instruire pentru părinți cu
privire la creșterea copiilor, prestarea de servicii
de divertisment educativ pentru copii în centre
after-school.

───────
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(210) M 2021 00581
(151) 27/01/2021
(732) FLORIN RUBEN PERJU, STR.

VICTORIEI, NR. 27, BL. E17, SC.
A, ET. 5, AP. 21, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

TINOVO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.03.01; 26.03.16

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

43. Cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru evenimente,
închirieri de spații de cazare temporară, servicii
de cazare cu mic dejun inclus, furnizare de
cazare temporară în case de vacanță, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, închiriere de case
de vacanță.

───────

(210) M 2021 00582
(151) 27/01/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI NR. 89, SAT
ULMETEL, JUD. VALCEA,
COMUNA PAUSESTI-MAGLASI,
VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
010641, ROMANIA

(540)

SanoVita SAVU RONTZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10

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

clase:
30. Batoane cu musli, batoane de ovaz, batoane
de cereale şi batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituţi alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conţinând un amestec
de cereale, nuci şi fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane dulci cu susan, batoane
pe baza de grâu, orez expandat, biscuiţi de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustări pe bază de orez,
gustări extrudate care conţin porumb, fulgi
de porumb, preparate din cereale care conţin
tărâţe, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale şi fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrată, cereale procesate,
gustări preparate conţinând în principal cereale
expandate, musli constând predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahăr
şi miere, ceai, seminţe de cereale procesate,
pentru a fi utilizate ca şi condimente, paste
făinoase alimentare, paste uscate şi proaspete,
tăieţei şi paste umplute, zahăr brut, drojdie,
condimente, amestecuri de condimente, făină,
gluten din grâu uscat, produse apicole, făină
de soia pentru mâncare, sare, faină de năut,
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făină de hrişcă, preparate din tărâţe pentru
consum uman, biscuiţi, covrigei, napolitane,
biscuiți sub formă de napolitane sărate, biscuiți
sărați condimentați, biscuiți micști, gustări pe
bază de multicereale, gustări sărate pe bază de
cereale.
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul online, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane cu musli, batoane de ovăz,
batoane de cereale şi batoane energizante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu deserturi, servicii de funcţii administrative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane cu
musli, batoane de ovăz, batoane de cereale
şi batoane energizante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de gestionare
a vânzărilor, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale.

───────

(210) M 2021 00583
(151) 27/01/2021
(732) MAGAZINUL DE CELEBRITATI

SRL, STR. TELIA NR. 12, SECTOR
2, 023287, ROMANIA

(540)

ISUCCESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 01.01.02; 29.01.12

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

clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2021 00584
(151) 27/01/2021
(732) ION RANGA, STR. METALURGIEI

NR.4 BL. C-2 SC. B ET.3 AP15,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(540)
GENERAȚII WINERY

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

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

(210) M 2021 00585
(151) 27/01/2021
(732) TRANSMIXT SA, STRASA

CRAINIMATULUI NR.3, JUDEȚ
BISTRIȚA NĂSĂUD, BISTRITA,
420156, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)
transmixtbn

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

37. Servicii de construcţii de clădiri, servicii de
reparaţii, servicii de instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2021 00586
(151) 27/01/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI NR. 89, SAT
ULMETEL, JUDEȚUL VRANCEA,
COMUNA PAUSESTI-MAGLASI,
VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR 7, ET.
2, AP. 6, SECTOR 1, 010641,
ROMANIA

(540)

SanoVita ACTIVE LIFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 26.04.02; 29.01.12; 26.13.25

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

clase:
29. Batoane pe baza de fructe ca substituti
alimentari, batoane pe baza de fructe cu coaja
lemnoasa ca substituti alimentari, batoane pe
baza de nuci si seminte, batoane nutritive pe
baza de soia, gustari pe baza de fructe, gustari
pe baza de alune, gustari pe baza de fructe
uscate, gustari pe baza de legume, gustari pe
baza de porumb dulce, amestecuri de snack-
uri constand din fructe deshidratate si fructe
cu coaja lemnoasa procesate, fructe preparate,
chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe taiate,
fructe, ciuperci, legume, nuci si leguminoase
prelucrate, gustari pe baza de tofu, lapte de orez,
lapte de soia, lapte de migdale, fulgi de cocos,
bauturi pe baza de lapte de cocos, lapte de
cocos, unt de cocos, seminte procesate, pateu
vegetal, unt de arahide, ulei de arahide, lapte de
arahide, arahide, boabe, ulei de floarea-soarelui
comestibil, uleiuri comestibile, linte uscata,
boabe de soia conservate, de uz alimentar,
boabe de soia preparate, legume amestecate,
legume procesate, chipsuri de legume, paste
de legume (tartinabile), legume conservate, fistic
preparat, alune de padure preparate, seminte de
chia alimentare prelucrate, migdale preparate,

pateuri vegetale, boabe de mazare galbena,
năut, preparat, pasta de năut (tartinabilă).
30. Batoane cu musli, batoane de ovaz, batoane
de cereale și batoane energizante, batoane
alimentare pe bază de cereale, batoane pe bază
de cereale ca substituti alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci si fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane dulci cu susan, batoane
pe baza de grau, orez expandat, biscuiti de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustari pe baza de orez,
gustari extrudate care contin porumb, fulgi
de porumb, preparate din cereale care contin
tarate, amestecuri alimentare constand in fulgi
de cereale si fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrată, cereale procesate,
gustari preparate continand in principal cereale
expandate, musli constand predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahar
si miere, ceai, seminte de cereale procesate,
pentru a fi procesate ca și condimente, paste
fainoase alimentare, paste uscate si proaspete,
tăietei și paste umplute, zahar brut, drojdie,
condimente, amestecuri de condimente, făina,
gluten din grâu uscat, produse apicole, faina
de soia pentru mancare, sare, faină de naut,
faina de hrisca, preparate din tarate pentru
consum uman, biscuiti, covrigei, napolitane,
biscuiți sub formă de napolitane sărate, biscuiți
sărați condimentați, biscuiți micști, gustări pe
bază de multicereale, gustări sărate pe bază de
cereale.
31. Fistic proaspăt, fructe, nuci, legume și
ierburi proaspete, mei nepreparat, semințe
neprocesate, hrisca nepreparată, quinoa
nepreparată, nuci comestibile (neprelucrate),
linte proaspătă, năut proaspat, alune caju
proaspete, seminte de fructe nepreparate,
boabe de soia proaspete, migdale (fructe),
alune, proaspete, semințe de floarea-soarelui
neprocesate, semințe de în nepreparate,
susan comestibil, neprelucrat, semințe de chia
neprocesate.
32. Băuturi pe baza de nuci și de soia, băuturi
pe baza de fructe, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), băuturi constând dintr-un amestec de
fructe și sucuri de legume, băuturi din legume,
băutura racoritoare din ghimbir, băuturi care
constau in principal din sucuri de fructe, amestec
de sucuri de fructe, prafuri pentru prepararea de
băuturi nonacoolice, băuturi pe bază de cocos.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Asistența în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amanuntul online, servicii de comert cu
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ridicata, servicii de vanzare cu amanuntul in
domeniul alimentatiei, servicii de vanzare cu
ridicata în legatura cu suplimente alimentare,
servicii de vanzare cu amanuntul online in
legatura cu batoane cu musli, batoane de ovaz,
batoane de cereale si batoane energizante,
servicii de vanzare cu ridicata in legatura
cu deserturi, servicii de functii administrative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
in legatura cu produse alimentare, servicii de
vanzare cu ridicata în legatură cu batoane cu
musli, batoane de ovăz, batoane de cereale
si batoane energizante, servicii de vanzare
cu ridicata în legatură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu produse alimentare, servicii de gestionare
a vânzărilor, furnizarea de recomandari de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în retele
informatice, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de promovare
comerciala prin mijloace audiovizuale.
41. Servicii educative, de divertisment, si
sportive, organizare de conferinte, expozitii și
concursuri, servicii de scriere pentru bloguri,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii pentru publicarea
de ghiduri, servicii educative cu privire la terapia
de frumusețe, formare privind sănătatea și
starea de bine (instruire), cursuri de nutriție
(nemedicale), servicii educative în domeniul
nutriției.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, consultatii
privind retetele de gatit, furnizare de informatii
sub forma de retete de băuturi, servicii
de consultanță în domeniul artelor culinare,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii contractuale de alimentatie,
servicii pentru furnizarea de alimente și băuturi,
pregatirea și furnizarea de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, furnizare de
informatii cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, servire de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 00587
(151) 27/01/2021
(732) GEORGE CIORASCU, JUDEȚUL

VRANCEA, VULTURU, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

GEMATIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

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

7. Aspiratoare și componentele sale,
aspiratoare pentru curățarea suprafețelor,
aspiratoare fara cablu.
9. Căști audio, căști audiovizuale pentru jocuri
video, căști audio pentru aparate de transmitere
a sunetelor, dopuri antipraf pentru jacuri de căști
audio, termometre, termometre cu infraroșu.
10. Pompe de sân, pompe de sân pentru
mamele care alăptează.
11. Purificatoare de aer, purificatoare de
aer electrice, purificatoare de aer portabile,
purificatoare de aer (de uz casnic),
umidificatoare, umidificatoare pentru încăperi
(aparate), umidificatoare electrice, ventilatoare,
ventilatoare pentru vehicule, ventilatoare de
cameră, ventilatoare electrice portabile.
35. Servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii ale camerelor de
comerț pentru promovarea afacerilor, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de publicitate pentru a
promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local.

───────
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(210) M 2021 00588
(151) 27/01/2021
(732) TRANSMIXT SA, STRADA

CRAINIMĂTULUI NR.3, JUDEȚUL
BISTRIȚA NĂSĂUD, BISTRITA,
420156, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)
tmxbn

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 00589
(151) 27/01/2021
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540014, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL,
STRADA POPA SAVU NR.
42, SECTOR 1,, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Gastrozym

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

5. Suplimente dietetice şi suplimente alimentare
de uz medical,
vitamine si preparate pe baza de vitamine.

───────

(210) M 2021 00590
(151) 27/01/2021
(732) DANIEL LIVIU DICULESCU,

STRADA PRELUNGIREA
GHENCEA 289-293, SCARA 6,
APARTAMENT 7, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061703, ROMANIA

(540)
FITOPHORIA

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

10. Echipament pentru exerciții fizice, aparate
și instrumente medicale și veterinare,
dispozitive pentru mobilitate, dispozitive pentru
protecția auzului, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, articole ortopedice.
35. Servicii promoționale comerciale,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implică timbre
comerciale, servicii de club de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de comerț cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice.

───────
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(210) M 2021 00591
(151) 27/01/2021
(732) ADVANTURE PROJECT SRL,

STRADA PADURII NR. 18, AP.1,
JUDEȚUL CLUJ, SAT FLORESTI
(COM. FLORESTI), CLUJ,
ROMANIA

(540)

GRABBIT

(531) Clasificare Viena:
03.05.01; 03.05.24; 27.05.17

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și

dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 00592
(151) 27/01/2021
(732) POLISANO PHARMACEUTICALS,

ȘOSEAUA ALBA IULIA NR. 156,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
LINIGRAN

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

5. Suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare de uz medical, remedii
naturale și farmaceutice.

───────
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(210) M 2021 00593
(151) 27/01/2021
(732) KINGA BERECZKI, ȘOSEAUA

TAMASI ARON NR. 12, AP.5,
JUDEȚUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STRADA
NICOLAE IORGA NR.61, JUDEȚUL
COVASNA, SFÂNTU GHEORGHE,
520089, COVASNA, ROMANIA

(540)

Merchuntea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Cosmetice și preparate cosmetice, cosmetice
nemedicinale, farduri cosmetice, produse
cosmetice, săpunuri cosmetice, cosmetice
colorate, cosmetice funcționale, cosmetice
decorative, creme cosmetice, uleiuri minerale
(cosmetice), produse cosmetice hidratante,
preparate autobronzante (cosmetice), loțiuni
tonice (cosmetice), cosmetice pentru bronzare,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni
solare (cosmetice), cosmetice pentru unghii,
cosmetice pentru buze, eye-liner (cosmetice),
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, trusă pentru cosmetice, cosmetice
pentru copii, pudre cosmetice pentru față,
creme de noapte (cosmetice), măști de
piele (cosmetice), farduri cosmetice pentru
ochi, rezerve pentru pudriere (cosmetice),
loțiuni cosmetice pentru față, pudre compacte
(produse cosmetice, preparate cosmetice pentru
bronzat, geluri cosmetice pentru ochi, creme
cosmetice pentru duș, loțiuni pentru bronzat
(cosmetice), primer pentru unghii (cosmetice),
creme cosmetice de mâini, uleiuri cosmetice
pentru epidermă, produse cosmetice pentru

păr, concentrate hidratante (produse cosmetice,
intăritor pentru unghii (cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), vârfuri pentru unghii
(cosmetice), preparate cosmetice pentru intarire,
produse cosmetice pentru duș, creme și
loțiuni cosmetice, loțiuni cosmetice de păr,
produse cosmetice pentru sprâncene, produse
cosmetice pentru animale, cosmetice (preparate
-) pentru slăbire, produse de protecție solară
(cosmetice), creme pentru corp (produse
cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice pentru uz personal,
produse cosmetice pentru deschiderea tenului,
produse cosmetice pentru spălarea feței,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
produse pentru curățarea feței (cosmetice),
creme pentru față (produse cosmetice), loțiuni
pentru ten (produse cosmetice), uleiuri de
protecție solară (cosmetice), uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), ruj cu protecție
solară (cosmetice), produse cosmetice pentru
descurcarea părului, produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), șervețele cosmetice umezite
în prealabil, cosmetice de îngrijire a frumuseții,
preparate cosmetice cu protecție solară, loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
rezerve de cosmetice umplute pentru dozatoare,
produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
preparate cosmetice pentru fermitatea sânilor,
creme cosmetice pentru piele uscată, cosmetice
care conțin acid hialuronic, vopsele de corp
(produse cosmetice), produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, produse cosmetice sub formă de
lapte, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
produse cosmetice sub formă de creme, creme
cosmetice pentru fata si corp, geluri pentru corp
și față (cosmetice), produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, creme (cosmetice) de
corp pentru fermitate, cosmetice și produse de
toaletă nemedicinale, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), balsamuri de
buze cu procție solară (cosmetice, produse de
curățat, cosmetice, pentru ten acneic, produse
cosmetice sub formă de fard de obraz, prosoape
din hârtie pentru mâini, impregnate cu produse
cosmetice, geluri pentru folosire după expunerea
la soare (produse cosmetice), preparate pentru
coafură permanentă și ondulare, geluri sub
formă de sprayuri pentru coafură.
30. Produse de patiserie, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, dulciuri
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(nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de ciocolată), dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, batoane alimentare pe bază de
ciocolată gata de mâncat, băuturi carbogazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), rulouri
(produse de patiserie), produse de patiserie
congelate, deserturi preparate (produse de
patiserie), produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, produse de patiserie din foitaj
care conțin șuncă, produse de patiserie cu
termen mare de valabilitate, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, tablete de ciocolată umplute, amestecuri
de ciocolată caldă, batoane învelite în ciocolată,
alune trase în ciocolată, cremă de ciocolată
pentru pâine, lapte (ciocolată cu -) (băutură),
prăjitură din ciocolată neagră preparată din chec
de ciocolată, ciocolată sub formă de praline,
băuturi cu aroma de ciocolată, glazuri cu aromă
de ciocolată, umpluturi pe bază de ciocolată,
siropuri de ciocolată pentru prepararea băuturilor
pe bază de ciocolată, preparate pentru băuturi
cu ciocolată, fursecuri cu glazură de ciocolată,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de cofetărie din ciocolată, creme pe bază
de ciocolată, biscuiți cu glazura de ciocolată,
bomboane de ciocolată cu umplutură, produse
pe bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, deserturi pe bază de ciocolată,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse alimentare care conțin ciocolată (ca
principal ingredient), umpluturi din ciocolată
pentru produse de brutărie, ceai, înlocuitori
de ceai, frunze de ceai, arome din ceai, cu
excepția uleiurilor esențiale, extracte de ceai, cu
excepția uleiurilor esențiale, prăjituri pentru ceai,
amestecuri de ceai, pliculețe de ceai (umplute),
capsule de ceai (umplute), ceai fără teină,
esențe de ceai, cu excepția uleiurilor esențiale,
ceaiuri de fructe, băuturi din ceai nemedicinale,
esențe de ceai (nemedicamentoase), extracte
de ceai (nemedicamentoase), cu excepția
uleiurilor esențiale, pliculețe de ceai pentru
prepararea de ceaiuri nemedicinale, ceai vândut
în vrac (nemedicamentos), amestecuri de
pulberi de ceai, preparate aromate pentru
prepararea ceaiurilor nemedicinale, pliculețe de
ceai umplute (nu pentru uz medicinal), prăjituri
pentru ceai cu ciocolată și lapte, ceai ambalat
(altele decât pentru uz medicinal), cafea, ceaiuri,

cacao și înlocuitori ai acestora, ceaiuri aromate
(altele decât cele pentru uz medicinal), preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de ceai),
cafea, cafea liofilizată, cafea aromată, cafea
solubilă, concentrate de cafea, cafea de malț,
pungi de cafea (umplute), doze de cafea
(umplute), amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, cafea gata preparată, cafea cu ciocolată,
înlocuitori de cafea, capsule de cafea (umplute),
amestecuri de cafea de malț cu cafea, boabe
de cafea măcinate, esențe de cafea folosite
ca înlocuitori pentru cafea, altele decât uleiurile
esențiale, cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, cicoare (înlocuitori de cafea), amestecuri
de esențe de cafea și extracte de cafea, altele
decât uleiurile esențiale, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, altele decât uleiurile
esențiale, înlocuitori de cafea (surogate de cafea
sau preparate din plante folosite în loc de cafea),
umpluturi pe bază de cafea, amestecuri de cafea
și cicoare, amestecuri de cafea și malț, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de înlocuitori de cafea, amestecuri de
cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, extracte
de cicoare utilizate ca înlocuitori de cafea,
altefele decât uleiurile esențiale, extracte de
cafea utilizate ca arome pentru alimente, cu
excepția uleiurilor esențiale, filtre sub formă de
pliculețe pline cu cafea, cicoare și amestecuri
de cicoare, toate folosite ca înlocuitori de
cafea, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată tartinabilă, ciocolată
caldă, ciocolată umplută, ciocolată granulată,
înlocuitori (ciocolată), esențe de ciocolată,
altele decât uleiurilr esențiale, ciocolată pentru
glazuri, praline de ciocolată, trufe de ciocolată,
garnituri de ciocolată, fondue din ciocolată, sirop
de ciocolată, prăjituri cu ciocolată, înghețate
cu ciocolată, ouă de ciocolată, gofre de
ciocolată, fondante de ciocolată, bomboane
de ciocolată, bomboane cu ciocolată, batoane
de ciocolată, înlocuitori de ciocolată, ciocolată
cu lichior, dulciuri din ciocolată, spume de
ciocolată, migdale acoperite de ciocolată,
băuturi aromatizate cu ciocolată, fructe trase în
ciocolată, prăjituri mici cu ciocolată, napolitane
învelite în ciocolată
41. Cursuri de gimnastică, instruire în
gimnastică, organizarea de evenimente de
gimnastică, organizare de demonstrații de
gimnastică, organizarea de demonstrații de
gimnastică, cursuri de gimnastică aerobică,
furnizare de cursuri de pregătire privind
gimnastica, cursuri de gimnastică prenatală.
43. Servicii de ceainărie, baruri, snack-baruri,
baruri de cocteiluri, servicii ale barurilor, localuri
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tip snack-bar, servicii de restaurant și bar, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, furnizare de informații referitoare la
baruri, servicii de cazare temporara, rezervare
pe internet de cazare temporară, restaurante
pentru turiști, restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de catering, servire de
mâncare destinată consumului imediat.
44. Tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru păr, tratamente
cosmetice pentru ten, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, aplicarea produselor
cosmetice pe față, consiliere cu privire
la produse cosmetice, aplicare de produse
cosmetice pe corp, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii
de tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, electroliză efectuată în scopuri cosmetice,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, saloane de coafură.

───────

(210) M 2021 00594
(151) 27/01/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI NR. 89, JUDEȚUL
VÂLCEA, SAT ULMETEL,
COMUNA PAUSESTI-MAGLASI,
VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010641, ROMANIA

(540)

SanoVita GO VITA

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03

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

clase:
29. Batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă ca substituți alimentari, batoane pe
bază de nuci și semințe, batoane nutritive pe
bază de soia, gustări pe bază de fructe, gustări
pe bază de alune, gustări pe bază de fructe
uscate, gustări pe bază de legume, gustări pe
bază de porumb dulce, amestecuri de snack-
uri constănd din fructe deshidratate și fructe
cu coajă lemnoasă procesate, fructe preparate,
chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe tăiate,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, gustări pe bază de tofu, lapte de orez,
lapte de soia, lapte de migdale, fulgi de cocos,
băuturi pe bază de lapte de cocos, lapte de
cocos, unt de cocos, semințe procesate, pateu
vegetal, unt de arahide, ulei de arahide, lapte de
arahide, arahide, boabe, ulei de floarea-soarelui
comestibil, uleiuri comestibile, linte uscată,
boabe de soia conservate, de uz alimentar,
boabe de soia preparate, legume amestecate,
legume procesate, chipsuri de legume, paste
de legume (tartinabile), legume conservate, fistic
preparat, alune de pădure preparate, semințe de
chia alimentare prelucrate, migdale preparate,
pateuri vegetale, boabe de mazăre galbenă,
năut, preparat, pastă de năut (tartinabile).
30. Batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale și batoane energizante, batoane
alimentare pe bază de cereale, batoane pe bază
de cereale ca substituți alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane dulci cu susan, batoane
pe bază de grâu, orez expandat, biscuiți de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustări pe bază de orez,
gustări extrudate care conțin porumb, fulgi
de porumb, preparate din cereale care conțin
tărâțe, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrată, cereale procesate,
gustări preparate conținând în principal cereale
expandate, musli constând predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, ceai, semințe de cereale procesate
pentru a fi utilizate ca și condimente, paste
făinoase alimentare, paste uscate și proaspete,
tăieței și paste umplute, zahăr brut, drojdie,
condimente, amestecuri de condimente, făină,
gluten din grâu uscat, produse apicole, făină
de soia pentru mâncare, sare, făină de năut,
făină de hrișcă, preparate din tărațe pentru
consum uman, biscuiți, covrigei, napolitane,
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biscuiți sub formă de napolitane sărate, biscuiți
sărați condimentați, biscuiți micști, gustări pe
bază de multicereale, gustări sărate pe bază de
cereale.
31. Fistic proaspăt, fructe, nuci, legume și
ierburi proaspete, mei nepreparat, semințe
neprocesate, hriscă nepreparată, quinoa
nepreparată, nuci comestibile (neprelucrate),
linte proaspătă, năut proaspăt, alune caju
proaspete, semințe de fructe neprocesate,
boabe de soia proaspete, migdale (fructe),
alune, proaspete, semințe de floarea-soarelui
neprocesate, semințe de in nepreparate,
susan comestibil, neprelucrat, semințe de chia
neprocesate.
32. Băuturi pe bază de nuci și de soia, băuturi
pe bază de fructe, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), băuturi constând dintr-un amestec de
fructe și sucuri de legume, băuturi din legume,
băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, amestec
de sucuri de fructe, prafuri pentru prepararea de
băuturi nealcoolice, băuturi pe bază de cocos.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul online, servicii de comerț cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane cu musli, batoane de ovăz,
batoane de cereale și batoane energizante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu deserturi, servicii de funcții administrative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane cu
musli, batoane de ovăz, batoane de cereale
și batoane energizante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de gestionare
a vânzărilor, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în retele
informatice, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale.
41. Servicii educative, de divertisment, și
sportive, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, servicii de scriere pentru bloguri,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii pentru publicarea
de ghiduri, servicii educative cu privire la terapia
de frumusețe, formare privind sănătatea și

starea de bine (instruire), cursuri de nutriție
(nemedicale), servicii educative în domeniul
nutriției.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, consultații
privind rețetele de gătit, furnizare de informații
sub formă de rețete de băuturi, servicii
de consultanță în domeniul artelor culinare,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii contractuale de alimentație,
servicii pentru furnizarea de alimente și băuturi,
pregătirea și furnizarea de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, servire de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 00595
(151) 27/01/2021
(732) DOBROGEA BISCUIT SRL, STR.

CELULOZEI NR. 1, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900155, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL POPESCU
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII 10,
BL. B5, SC. 1, AP. 10, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040033, ROMANIA

(540)
Merlin

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

30. Biscuiți, fursecuri, napolitane.
35. Administrarea afacerilor comerciale în
ce privește biscuiți, fursecuri, napolitane,
publicitate, servicii de comerț cu ridicata și
cu amănuntul cu biscuiți, fursecuri, napolitane,
marketing pentru biscuiți, fursecuri, napolitane.
39. Servicii de distribuție cu biscuiți, fursecuri,
napolitane.

───────
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(210) M 2021 00596
(151) 27/01/2021
(732) DOBROGEA BISCUIT SRL, STR.

CELULOZEI NR. 1, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900155, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL POPESCU
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII 10,
BL. B5, SC. 1, AP. 10, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040033, ROMANIA

(540)

Merlin

(531) Clasificare Viena:
01.01.01; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

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

clase:
30. Biscuiți, fursecuri, napolitane.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu biscuiți, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu biscuiți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fursecuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fursecuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu fursecuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu napolitane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu napolitane, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu napolitane,
administrarea afacerilor comerciale, publicitate
și marketing cu privire la biscuiți, napolitane,
fursecuri.

───────

(210) M 2021 00598
(151) 27/01/2021
(732) SWAN SECURITY

INTERNATIONAL SRL, STR.
MONUMENTULUI NR. 8A, ET.
2, AP. 15, CAMERA 1, JUDEȚUL
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SWAN SECURITY
INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone PMS
433 2X), gri (Pantone COOL GRAY 7,
Pantone PMS 649), albastru (Pantone
PMS 540)

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, consultanță în materie de securitate,
consultanță în domeniul siguranței la locul de
muncă, consultanță în materie de securitate
fizică, controlul de securitate al bagajelor,
depistarea bunurilor furate, escortă (gardă de
corp personală), escortă personală (gardă de
corp), evaluare a riscurilor în materie de
securitate, evaluarea gradului de siguranță,
furnizare de informații despre servicii prestate
de un agent de securitate, gardă de corp
personală (escortă), monitorizarea sistemelor
de securitate, servicii de pază și protecție,
servicii de consultanță cu privire la prevenirea
infracțiunilor, servicii de consultanță în materie
de siguranță, servicii de control de pașapoarte
(securitate), servicii de inspecții de securitate
pentru terți, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de pază, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pe timp de noapte, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de securitate
fizică, servicii de securitate pentru clădiri, servicii
de securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
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servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii de supraveghere, servicii de verificare
a persoanelor, servicii oferite de către agenții
de pază pentru magazine, servicii prestate
de gardă de securitate, servicii prestate de
paze de noapte, servicii prestate de un agent
de securitate pentru clădiri, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor, supravegherea
alarmelor antiefracție, supraveghere cu circuit
închis, control de securitate al pasagerilor liniilor
aeriene, servicii de control de securitate al
bagajelor în aeroporturi, control de securitate
pentru persoane și bagaje în aeroporturi, servicii
de control de securitate al bagajelor la aeroport.

───────

(210) M 2021 00599
(151) 27/01/2021
(732) ADVANTURE PROJECT SRL,

STR. PADURII NR. 18, AP.1,
JUDEȚUL CLUJ, SAT FLORESTI
(COM. FLORESTI), CLUJ,
ROMANIA

(540)

GRABBIT
COMMUNITY MARKET

(531) Clasificare Viena:
03.05.01; 27.05.01

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de

salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 00600
(151) 27/01/2021
(732) L'AIR PUR RESIDENCE SRL,

STRADA SOLD. DUMITRU
MINCA NR. 22, PARTER, BIROU,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

L'AIR PUR RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 26.05.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, auriu inchis,
auriu deschis



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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii imobiliare.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri.

───────

(210) M 2021 00601
(151) 27/01/2021
(732) ELENA-ANA RAMASCANU, SPL.

INDEPENDENTEI NR. 202M,
SC. 1, ET. 6, AP. 69, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060021, ROMANIA

(540)

ANABELLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

5. Alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, materiale didactice și de instruire, foi, folii
și pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație.
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale.

───────
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