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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 01282 24/02/2021 AERO SKY CONSULT SRL Airplate

3 M 2021 01298 24/02/2021 CRISTINA GROSU minifashion.ro

4 M 2021 01305 24/02/2021 CRISTINA GROSU Mini Fashion

5 M 2021 01323 24/02/2021 BE SMART COMMUNICATION esmart THE HOME OF
TECHNOLOGY!

6 M 2021 01362 24/02/2021 MARIAN BESLEAGA LORA LUXURY

7 M 2021 01461 24/02/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. GRĂTAR

8 M 2021 01462 24/02/2021 BOGDAN ANDREI NECHITA BAUMAG

9 M 2021 01464 24/02/2021 G-MARK HUB S.R.L. G - MARK

10 M 2021 01465 24/02/2021 IEHOVA NISI S.R.L. MICU' RĂSFĂȚAT

11 M 2021 01466 24/02/2021 PICOFARM SRL PIGOLINO

12 M 2021 01467 24/02/2021 SALTEMPO SRL appetit gust deosebit

13 M 2021 01469 24/02/2021 GEORGE-EMANUEL AXINTE IERBAR

14 M 2021 01470 24/02/2021 SC BIONATIV SRL ALBEENA

15 M 2021 01471 24/02/2021 VIVACY COMIMPEX SRL VIVACY LEATHER

16 M 2021 01472 24/02/2021 INTER CONECTER SRL Book of Love Finezza FINE
CHOCOLATE

17 M 2021 01473 24/02/2021 DULCETURILE DOMNITEI SRL Dulceturile Domnitei

18 M 2021 01474 24/02/2021 ASCENZA AGRO ROMANIA
SRL

AMULETTE

19 M 2021 01476 24/02/2021 SC PASTELLINI ZNOB SRL PASTELLINI HOMEMADE
PASTA

20 M 2021 01477 24/02/2021 B2B INTEGRATED SRL GSM Box

21 M 2021 01478 24/02/2021 KRASINO SRL Krasino

22 M 2021 01479 24/02/2021 MIDAR GROUP SRL MONTANA DE POST

23 M 2021 01480 24/02/2021 SOL-AIR SOLUTIONS SRL SOL AIR SOLUTIONS

24 M 2021 01481 24/02/2021 EACCIDENT SRL eAccident o mână de ajutor

25 M 2021 01484 24/02/2021 COMITETUL OLIMPIC SI
SPORTIV ROMAN

SPORTUL SE JOACĂ

26 M 2021 01485 24/02/2021 COSTEL ALEXANDRU LAIB GAO AMANET

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 01240 17/02/2021 MASSIMO PLUS SRL JoyBek
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2021 01486 24/02/2021 B2B INTEGRATED SRL Dulciuri Cu Suflet

28 M 2021 01488 24/02/2021 CBA PARTNERS SRL ALIANȚA LOCAL

29 M 2021 01489 24/02/2021 AVANPOST PRODUCTION SRL BEST IN GLASS

30 M 2021 01490 24/02/2021 AVANPOST PRODUCTION SRL NOROC!

31 M 2021 01492 24/02/2021 FORCEFIT TITAN S.R.L. FOODNET

32 M 2021 01493 24/02/2021 IN MEMORIAM S.R.L. IN MEMORIAM ORADEA

33 M 2021 01494 24/02/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

PALL MALL. MAKE A MOVE.
BE IN THE FLOW. LIVE THE
MOMENT.

34 M 2021 01495 24/02/2021 VINCOM DISTRIBUTION SRL Acord

35 M 2021 01496 24/02/2021 VINCOM DISTRIBUTION STONE

36 M 2021 01497 24/02/2021 BUENO LACT SRL BUENO LACT

37 M 2021 01498 24/02/2021 CORYLUS AVELLANA SRL HAZEFRUX Organic Hazelnuts
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DEALU BISTRII NR.13, SECTORUL
4, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

JoyBek

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.01.16; 02.01.23

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

18. Piele şi imitaţii de piele, bagaje şi genţi de
transport, umbrele de ploaie, umbrele de soare,
bastoane de sprijin cu excepţia celor utilizate în
scop medical, genţi de transport, geamantane,
rucsace, ghiozdane, borsete, poşete, altele
decât cele cu zale, portofele, portchei, curele
pentru genţi.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul terţilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vânzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare în spaţiu fizic şi/
sau online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale terţilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de

târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 01282
(151) 24/02/2021
(732) AERO SKY CONSULT SRL,

STR. BUCEGI NR. 33A, LOTUL 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012314,
ROMANIA

(540)

Airplate

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 26.01.03; 29.01.11; 11.01.01

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

clase:
43. Servicii de furnizare alimente şi
băuturi,cazare teporară.

───────

(210) M 2021 01298
(151) 24/02/2021
(732) CRISTINA GROSU, STR. VIRTUTII

15, R6A, SC. 4, AP. 116, SECTOR
6, BUCURESTI, 060783, ROMANIA

(540)
minifashion.ro

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
28. Aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, jucării,
articole de gimnastică, jucării, jocuri și articole
de joacă, aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport.

(210) M 2021 01240
(151) 17/02/2021
(732) MASSIMO PLUS SRL, DRUMUL
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Creare de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole care servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 01305
(151) 24/02/2021
(732) CRISTINA GROSU, STR. VIRTUTII

15, BL. R6A, SC. 4, AP 116,
SECTOR 6, BUCURESTI, 060783,
ROMANIA

(540)
Mini Fashion

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
28. Aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, aparate
pentru parcuri de distracții și terenuri de joacă,
articole și echipament de sport, jucării, jocuri și
articole de joacă.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 01323
(151) 24/02/2021
(732) BE SMART COMMUNICATION,

STR. SOLD. SPIRIDON MATEI, NR.
3, CAMERA 1, BL. 10, SC. 1, ET. 9,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

esmart THE HOME
OF TECHNOLOGY!

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Ceasuri de mână inteleigente, care comunică
date la alte dispozitive electronice, ceasuri
inteligente, camere video de supraveghere,
camere de monitorizare în rețea pentru
supraveghere, camere video adaptate în scop de
supraveghere, boxe (dispozitive de sunet), boxe
stereo, boxe portabile, senzori cu excepţia celor
pentru pescuit, senzori electrici, senzori digitali.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură cu, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu:
aspiratoare, aspiratoare electrice, aspiratoare
automate, aspiratoare verticale, perii pentru
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, aspiratoare
pentru automobile, aspiratoare fara cablu,
aspiratoare de uz industrial, aspiratoare
și componentele sale, aspiratoare pentru
curățarea umedă, aspiratoare cu mâner
electrice, aspiratoare de uz casnic, ventilatoare
electrice pentru aspiratoare, aspiratoare pentru
curățarea suprafețelor, aspiratoare comerciale
și industriale, aspiratoare electrice pentru
așternuturi, tuburi pentru aspiratoare de praf,
saci de hârtie pentru aspiratoare, aspiratoare
electrice de uz industrial, praf de aspiratoare
pentru curățare, aspiratoare uscate și cu apă,
aspiratoare electrice de uz casnic, aspiratoare
electrice de uz domestic, mașini de curățare
prin aspirare (aspiratoare), aspiratoare care
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funcționează cu baterii reîncărcabile, aspiratoare
de praf electrice pentru covoare, aspiratoare de
praf de uz casnic, aspiratoare de praf portabile
(electrice) cu piese consumabile, mașini
industriale pentru curățat pardoseli (aspiratoare
de praf), accesorii pentru aspiratoare de
praf, pentru pulverizare de parfumuri și
dezinfectante, adaptoare pentru conectarea
telefoanelor la aparate auditive, adaptoare
pentru telefoane, afișaje pentru telefoane
inteligente, afișaje pentru telefoane mobile,
aparate fax portabile, aparate de înregistrare
pentru telefon, aparate pentru comunicații video,
aparate radiotelefonice, aparate radiotelegrafice,
aparate telefonice fără fir, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, baterii pentru telefoane
mobile, boxe pentru conferințe video, brățări
inteligente, brățări de ceas pentru comunicarea
de date către telefoane inteligente, cabluri de
extensie pentru telefon, cabluri de conectare
pentru telefon, carcase pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
ceasuri de mână care comunică date la
alte dispozitive electronice, ceasuri inteligente,
centrale telefonice electronice, comutatoare
telefonice, căști cu microfon pentru telefoane
inteligente, căști de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști pentru comunicare la distanță,
căști pentru telefoane, curele pentru aparate
telefonice, curele pentru telefonul mobil,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, dopuri
antipraf pentru telefoane celulare, dopuri antipraf
pentru porturi de încărcare, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, huse cu
clapetă pentru smartphone-uri, huse de tip flip
pentru telefoane mobile, huse din piele pentru
telefoane mobile, huse din pânză sau material
textil pentru telefoane mobile, huse pentru
telefoane, huse pentru receptoare de telefon,
huse pentru telefoane inteligente, microfoane
(pentru aparate de telecomunicație), microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
monitoare pentru videoconferințe, port telefon
mobil, prize de extensie pentru telefoane, prize
pentru telefon, protecții de ecran sub formă de
folii pentru telefoane mobile, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
sistem de audioconferință, sisteme de telefonie
mobilă locală, sisteme pentru videoconferințe,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru telefoane mobile, telefoane, telefoane
celulare digitale, telefoane cu bandă triplă,

telefoane cu internet, telefoane cu sisteme
de inter-comunicare incorporate, telefoane de
conferință, telefoane de mașină, telefoane
digitale, telefoane fixe, telefoane fără fir,
telefoane inteligente, telefoane inteligente care
se poartă în combinație cu hainele, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
telefoane mobile, telefoane mobile cu sisteme
fax încorporate, telefoane mobile folosite în
vehicule, telefoane mobile cu tastaturi și numere
mari care ajută utilizatorii cu deficiențe de
vedere sau de dexteritate, telefoane prin satelit,
telefoane publice, telefone prin internet, tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din
imitații de piele, transmițătoare punct la punct,
tablete, tablete grafice, tablete digitale, tablete
grafice digitale, software pentru tablete, tastaturi
pentru tablete, huse pentru tablete, aplicații
educative pentru tablete, folii de protecție
pentru tablete, huse din piele pentru tablete,
stații de andocare pentru tablete, suporturi de
tablete adaptate pentru folosirea în automobile,
baterii reîncărcabile, baterii externe, carcase
de baterii, adaptoare de baterii, ansambluri
de baterii, baterii pentru vehicule, baterii
pentru telefoane, cabluri pentru baterii, baterii
pentru automobile, boxe, boxe stereo, boxe
portabile, boxe de calculator, boxe de monitor,
suporturi pentru boxe, boxe pentru automobile,
cabluri pentru boxe, boxe fara fir, boxe pentru
aparate de redare cu disc, sisteme audio-
vizuale, sisteme de divertisment audiovizual
pentru mașină, sisteme electronice de distribuire
de semnale audio/video, instrumente pentru
reducerea zgomotului în sisteme pentru
înregistrarea de semnale audio, sisteme
home cinema, ecrane cu cristale lichide
(lcd) pentru sisteme home cinema, aparate
telefonice cu ecran și tastatură, dispozitive
de control pentru tastatura de calculator,
taste pentru tastatură de calculator, mouse-uri
(informatică), suporturi de mouse, mouse-uri
scaner, mouse (periferice de calculator), mouse-
uri pentru computer, mouse-uri de calculator,
piciorușe de schimb pentru mouse, mouse-
uri de calculator fără fir, dispozitive de sprijin
pentru încheietura mâinii folosite de utilizatorii
de mouse-uri de calculator, dispozitive de
indicare electronice cu senzor tactil, pentru
calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), dispozitive de indicare electrice cu
senzor tactil, pentru calculatoare, care înlocuiesc
mouse-ul (touch pad), amplificator imagine
pentru ecranul telefoanelor inteligente, carduri
pentru pc, carcase pentru dispozitive de
stocare de date, ecrane, ecrane de computer,
monitoare, table interactive (whiteboard) pentru
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calculatoare, tastaturi de calculatoare, tastaturi
de calculator, tastaturi multifuncționale pentru
calculatoare, termostate electrice, termostate
de cameră, termostate pentru vehicule,
regulatoare de temperatură (termostate),
termostate mecanice pentru încăperi, senzori
de căldură (termostate), termostate pentru
motoarele vehiculelor, cadrane decorative
pentru termostate, aparate de reglaj termostatic,
dispozitive de control termostatic, termostate
digitale pentru controlarea temperaturii,
termostate digitale pentru control climatic,
instrumente de control al temperaturii
(termostate), aparate pentru controlul
temperaturii pentru mașini (termostate), aparate
pentru controlul temperaturii (termostate) la
vehicule, senzori, senzori electrici, senzori de
temperatură, senzori de alarmă, comutatori
cu senzori, senzori de incendiu, senzori
de căldură, lămpi de blitz, ramificații
cu întrerupător (electrice), întrerupătoare,
întrerupătoare diferențiale, întrerupătoare tactile,
întrerupătoare termice, întrerupătoare de
circuit, întrerupătoare tactile (electrice),
întrerupătoare de lumină, întrerupătoare de
curent, întrerupătoare de curent electric,
întrerupătoare electrice cu buton, întrerupătoare
pentru lămpi electrice, întrerupătoare
electrice de lumină, întrerupătoare automate
în miniatură, întrerupătoare de circuite
electrice, întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare), întrerupătoare de uz casnic
(electrice), aparate de controlare a temperaturii
(întrerupătoare electrice), aplice decorative
pentru întrerupătoare și prize, adaptate, aparate
de control al căldurii (întrerupătoare) pentru
vehicule, aparate de controlare a temperaturii
(întrerupătoare electrice) pentru mașini, cabluri
prelungitoare, prelungitoare cu prize multiple,
senzori de mișcare, comutatori pentru senzori
electronici de mișcare, senzori de mișcare
pentru becuri de siguranță, camere video
de supraveghere, aparate de supraveghere
vizuală, aparate electrice de supraveghere,
aparate electronice de supraveghere, sisteme de
supraveghere video, busole magnetice pentru
supraveghere, aparate pentru supraveghere
de securitate, roboți pentru supraveghere de
securitate, aparate pentru supravegherea țintei
(optice), aparate pentru supravegherea țintei
(satelit), aparate pentru supravegherea țintei
(electronice), aparate pentru supravegherea
țintei (electrice), aparate de control de
supraveghere (electrice), software de securitate,
camere video de securitate, aparate de
avertizare de securitate, tastaturi pentru
alarme de securitate, aparate de securitate
pentru procesarea semnalelor audio, sisteme

electronice de securitate pentru rețele casnice,
tablouri de comandă pentru alarme de securitate,
aparate și instrumente electrice și electronice
de securitate, sisteme de alarmă de securitate
(altele decât cele pentru vehicule), controlere
fără fir pentru monitorizarea și controlul de
la distanță a funcției și stării sistemelor de
securitate, routere wireless, routere usb fără
fir, becuri de iluminat, becuri fluorescente,
becuri cu led, becuri de lanternă, becuri
pentru proiectoare, becuri de format mic, becuri
fluorescente compacte (bfc), becuri electrice
pentru lămpi posterioare, lămpi electrice, lămpi
fluorescente, lămpi decorative, lămpi reflectoare,
becuri de lămpi, lămpi de iluminat, lămpi cu led,
lămpi de masă, mouse-uri pentru jocuri, camere
de monitorizare în rețea pentru supraveghere,
camere video adaptate în scop de supraveghere,
senzori digitali.

───────

(210) M 2021 01362
(151) 24/02/2021
(732) MARIAN BESLEAGA, BLD.

PIPERA NR. 152, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
LORA LUXURY

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

3. Săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, șerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, preparate cosmetice
nemedicinale pentru băi, preparate cosmetice
nemedicinale pentru îngrijirea pielii, aromatice
(uleiuri esenţiale), odorizante, odorizant difuzor.
14. Cutii de bijuterii, cutii de prezentare pentru
bijuterii.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/02/2021

(210) M 2021 01461
(151) 24/02/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR 31,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011146, ROMANIA

(540)

GRĂTAR

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 29.01.13; 13.03.07; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
7417C), Negru (Pantone BLACK C), alb

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

3. Preparate și produse pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.
4. Brichete combustibile, brichete de lemn,
brichete de cărbune, aprinzătoare de foc,
aprinzătoare de foc solide, produse pentru aprins
focul și anume, pastile de aprins focul, pastile
sub formă de cub pentru aprindere, așchii de
lemn pentru aprindere, suluri de hârtie pentru
aprindere, combustibil pentru aprins focul la
grătar.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat, cutii
metalice pentru depozitat.
8. Instrumente pentru prepararea alimentelor
respectiv: cuţite de bucatarie neelectrice şi
tacâmuri, veselă, linguri, furculiţe şi cuţite de
masă din plastic.
9. Mănuşi rezistente la foc, termometre, de uz
casnic, termostate.

11. Grătare, grătare cu gaz, grătare cu cărbune,
pietre de lavă pentru grătare.
16. Prosoape din hârtie, role de bucătărie
(hârtie), fețe de masă din hârtie, șervețele de
masă din hârtie, hârtie pergament.
21. Grătare (neelectrice), țepuşe metalice
pentru gătit, palete, furculițe, clești, spatule, perii
de curățare, raclete, pensule, frigărui, farfurii din
plastic sau hârtie, pahare din plastic sau hârtie,
recipiente din aluminiu pentru alimente, grătare
pentru camping, scânduri din lemn pentru grătar,
mănuși de bucătărie, recipiente și tăvi de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
suporturi de grătare, tăvi de uz casnic, din hârtie,
tocătoare din lemn pentru bucătărie.
24. Șervete de masă din materiale textile, fețe
de masă din materiale textile, prosoape de
bucatărie, din material textil.
25. Articole de imbrăcaminte, șorţuri
(îmbrăcăminte), articole pentru acoperirea
capului
29. Carne si produse din carne, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii
30. Sosuri pentru carne, sosuri pentru marinat
carnea, muștar, ketchup, produse de frăgezit
carnea, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, paine și alte produse de panificație.
31. Fructe proaspete, legume proaspete, cartofi
proaspeți, ciuperci proaspete.
34. Chibrituri.

───────

(210) M 2021 01462
(151) 24/02/2021
(732) BOGDAN ANDREI NECHITA,

STR. VICTORIEI, NR. 206, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430061, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
BAUMAG

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

35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, servicii de informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, consultanță
privind comercializarea de produse chimice.

───────
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(210) M 2021 01464
(151) 24/02/2021
(732) G-MARK HUB S.R.L., COM.

MARGINEA NR. 220, CAM. 1,
JUDEŢ SUCEAVA, MARGINEA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

G - MARK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

───────

(210) M 2021 01465
(151) 24/02/2021
(732) IEHOVA NISI S.R.L., STR.

MIHAI EMINESCU NR. 170, SAT
BĂTEȘTI, JUDEŢ PRAHOVA,
COMUNA BRAZI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) LUPȘA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETA 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)
MICU' RĂSFĂȚAT

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

29. Extracte din carne, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne și produse din carne,
mâncăruri preparate, alimente semipreparate și
gustări sărate.
43. Servicii de cazare temporară, servicii
oferite baruri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, prepararea
alimentelor, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de restaurant și bar.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/02/2021

(210) M 2021 01466
(151) 24/02/2021
(732) PICOFARM SRL, SOS.OLTENITEI

NR.220, JUDEŢ ILFOV, POPESTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041256, ROMANIA

(540)

PIGOLINO

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 03.04.18;
25.01.19

(591) Culori revendicate:rosu, galben, alb,
albastru, roz, bej, maro

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

29. Carne şi produse din carne, mezeluri,
cârnaţi, salamuri, extracte din carne.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul a cărnii
și produselor din carne, promovarea comerciala,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de birou (administrație), servicii de
marketing comercial.

───────

(210) M 2021 01467
(151) 24/02/2021
(732) SALTEMPO SRL, CALEA

PRUTULUI NR. 87A, JUDEŢ
GALAŢI, GALATI, 800205, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

appetit gust deosebit

(531) Clasificare Viena:
05.03.06; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, uleiuri şi
grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2021 01469
(151) 24/02/2021
(732) GEORGE-EMANUEL AXINTE,

STRADA ALEXANDRU VLAHUTA
NR. 1, BL. M49, SCARA 2, ET. 4,
AP. 53, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

IERBAR
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 350C), verde deschis
(Pantone 371C), alb

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
huse, coperți și dispozitive de strângere sau
fixare a hârtiei, de exemplu, dosare pentru
documente, clipsuri pentru bani, suporturi pentru
carnetele de cecuri, agrafe de birou, suporturi
pentru pașapoarte, albume, articole din hârtie
de unică folosință, respectiv: bavete, șervețele și
garnituri de masă din hârtie, articole fabricate din
hârtie sau carton, respiv: pungi de hârtie, plicuri
și cutii pentru ambalat,
statui, figurine și opere de artă din hârtie sau
carton, precum figurine din papier mâche (pastă
de hârtie), litografii înrămate sau neînrămate,
picturi și acuarele.
20. Containere nemetalice pentru depozitare şi
transport, produse de lemn, pluta, stuf, trestie,
răchită, corn, os, fildeș, chihlimbar, sidef, spumă
de mare, şi înlocuitori ai acestor materiale sau
din materiale plastice, socluri pentru ghivecele
de flori.
31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunte şi
semințe brute şi neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale,
malț, cereale neprocesate, fructe și legume
proaspete, chiar și după spălare sau ceruire,
reziduuri de plante, alge neprocesate, lemn brut,
ouă fecundate pentru incubație, ciuperci și trufe
proaspete, deșeuri pentru animale, de exemplu,
nisip aromat, hârtie de culoarea nisipului pentru
animale de companie.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii prestate de persoane sau organizații
în special cu scopul de a ajuta în ceea
ce privește funcționarea sau managementul
unei întreprinderi comerciale, managementul
afacerilor sau la îndeplinirea funcțiilor comerciale
ale unei întreprinderi industriale sau comerciale,
serviciile prestate de către firmele de publicitate
care se ocupă în principal de comunicări publice,

declarații sau anunțuri prin toate mijloacele de
difuzare și cu privire la toate tipurile de bunuri sau
servicii, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri,(cu excepția
transportului acestor^, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, respectiv
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii publicitare, de
marketing și promoționale, respectiv: distribuirea
de dezvoltarea de concepte publicitare, scrierea
și publicarea de texte publicitare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, servicii de relații
publice, producția de programe tip teleshopping,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de asistență comercială, respectiv:
recrutarea de personal, negocierea de contracte
comerciale pentru alții, analiza prețului de
cost, servicii de agenții de import-export,
servicii de administrare referitoare la tranzacții
comerciale și evidențe financiare, respectiv:
contabilitate, întocmirea extraselor de conturi,
audit comercial și financiar, evaluări de afaceri,
întocmirea şi depunerea declarațiilor fiscale,
administrarea comercială a licențelelor pentru
bunurile și serviciile aparținând altora, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor și înregistrărilor scrise, precum și
compilarea datelor matematice sau statistice,
lucrări de birou, respectiv: servicii de programare
și memento pentru întâlniri, căutare de date
în fișiere pe computer pentru alții, gestionarea
computerizată a fișierelor, servicii de centrale
telefonice.

───────
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(210) M 2021 01470
(151) 24/02/2021
(732) SC BIONATIV SRL, STR. MINIS

NR. 8, BL. PM91, SC. B, ET. 1,
AP. 63, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ALBEENA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 24.09.03; 24.09.09

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
preparate sanitare pentru igiena personală,
altele decât articolele de toaletă, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
șampoane medicinale, săpunuri, loțiuni și paste
de dinți, suplimente dietetice destinate să
suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai meselor,
alimente și băuturi dietetice, adaptate pentru uz
medical sau veterinar.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii prestate de persoane sau organizații
în special cu scopul de a ajuta în ceea
ce privește funcționarea sau managementul
unei întreprinderi comerciale, managementul
afacerilor sau la îndeplinirea funcțiilor comerciale
ale unei întreprinderi industriale sau comerciale,
serviciile prestate de către firmele de publicitate
care se ocupă în principal de comunicări publice,
declarații sau anunțuri prin toate mijloacele de
difuzare și cu privire la toate tipurile de bunuri sau
servicii, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri,(cu excepția
transportului acestor^, permițând clienților să

vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, respectiv
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii publicitare, de
marketing și promoționale, respectiv: distribuirea
de dezvoltarea de concepte publicitare, scrierea
și publicarea de texte publicitare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, servicii de relații
publice, producția de programe tip teleshopping,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de asistență comercială, respectiv:
recrutarea de personal, negocierea de contracte
comerciale pentru alții, analiza prețului de
cost, servicii de agenții de import-export,
servicii de administrare referitoare la tranzacții
comerciale și evidențe financiare, respectiv:
contabilitate, întocmirea extraselor de conturi,
audit comercial și financiar, evaluări de afaceri,
întocmirea şi depunerea declarațiilor fiscale,
administrarea comercială a licențelelor pentru
bunurile și serviciile aparținând altora, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor și înregistrărilor scrise, precum și
compilarea datelor matematice sau statistice,
lucrări de birou, respectiv: servicii de programare
și memento pentru întâlniri, căutare de date
în fișiere pe computer pentru alții, gestionarea
computerizată a fișierelor, servicii de centrale
telefonice.

───────
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(210) M 2021 01471
(151) 24/02/2021
(732) VIVACY COMIMPEX SRL,

STR. ORTANSEI NR. 29B, SAT
CLINCENI, JUD. ILFOV, COMUNA
CLINCENI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
ET. 1, BIROU 5, SECTORUL 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

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

clase:
37. Servicii de reparare a tapițeriei
autovehiculelor, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor.

───────

(210) M 2021 01472
(151) 24/02/2021
(732) INTER CONECTER SRL, STR

CONSTANTIN MIU LERCA NR. 7/
C, AP. 3, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
300548, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Book of Love Finezza
FINE CHOCOLATE

(531) Clasificare Viena:
25.01.05; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.11;
26.11.12; 26.11.13

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#6C3C2C), galben(HEX #6C3C2C)

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01473
(151) 24/02/2021
(732) DULCETURILE DOMNITEI SRL,

STRADA LEMNARILOR NR. 16,
JUDEȚUL ALBA, MUNICIPUL
SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA
GEORGE CĂLINESCU NR. 52A,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Dulceturile Domnitei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, zacuscă, muraturi,
jeleuri, gemuri, compoturi, dulcețuri, marmalade,
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magiunuri, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 01474
(151) 24/02/2021
(732) ASCENZA AGRO ROMANIA SRL,

BD. PIPERA 1/VII, NORD CITY
TOWER, ET. 5, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARINOVA, STR.
CORIOLAN PETREANU NR. 28,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, 310151,
ROMANIA

(540)
AMULETTE

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

1. Medii de cultivare (substraturi), îngrășăminte
și substanțe chimice destinate utilizării
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășăminte și substanțe chimice utilizate în
agricultură, horticultură și silvicultură.
5. Preparate și articole pentru combaterea
dăunătorilor, fungicide pentru uz agricol,
erbicide, insecticide, pesticide agricole.,
biopesticide agricole, biopesticide de uz casnic

───────

(210) M 2021 01476
(151) 24/02/2021
(732) SC PASTELLINI ZNOB SRL, STR.

ABRUDULUI NR. 17, JUDEȚUL
CLUJ , CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STRADA ȚEPES VODĂ NR.
130, ET. 1,AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PASTELLINI
HOMEMADE PASTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.09

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

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

───────

(210) M 2021 01477
(151) 24/02/2021
(732) B2B INTEGRATED SRL, STRADA

SUB CETATE NR. 14, AP 1,
JUDEȚUL CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)
GSM Box

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

9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice
de calculator, telefoane, telefoane mobile,
smartphone-uri, tablete, accesorii telefoane si
tablete, respectiv: folii, huse, încărcătoare,
adaptoare, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, huse din piele pentru
telefoane inteligente, huse cu tastatură
pentru telefoane inteligente, telefoane celulare,
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telefoane portabile, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane cu internet, adaptoare
pentru telefoane, căști pentru telefoane, huse
pentru telefoane, etuiuri pentru telefoane mobile,
telefoane fără fir.

───────

(210) M 2021 01478
(151) 24/02/2021
(732) KRASINO SRL, STR. GHEORGHE

TITEICA NR. 43, JUDEȚUL
MEHEDINȚI, DROBETA TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, E. 1, BIROU 1.02, CAM. 2,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050726,
ROMANIA

(540)

Krasino

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

8. Furculițe, furculițe și linguri, furculițe pentru
melci, furculițe pentru fondue, furculițe de pește,
furculițe de salată, furculițe din metal prețios,
furculițe din argint masiv, furculițe de unică
folosință, cuțite, furculițe și linguri, tacâmuri
(cuțite, furculițe și linguri), argintărie (cuțite,
furculițe și linguri), furculițe de masă din oțel
inoxidabil, linguri, furculițe și cuțite de masă din
plastic, linguri, furculițe și cuțite de masă pentru
bebeluși, linguri, linguri pentru saună, linguri de
supă, lingurițe de ceai, lingurițe pentru grepfrut,
lingurițe de cafea, linguri din oțel inoxidabil,
linguri din argint masiv, linguri de unică folosință,
linguri confecționate din metale prețioase, linguri
strecurătoare (unelte acționate manual), cuțite,
satâre (cuțite), răzuitoare (cuțite), cuțite pentru
pizza, cuțite de masă, cuțite de așchiere, cuțite
pentru fructe, truse de cuțite, cuțite pentru filetat,
cuțite de bucătărie, cuțite de abatoare, cuțite
de grădinărit, cuțite de măcelărie, cuțite pentru
decojire, cuțite pentru pescuit, cuțite pentru

bricolaj, cuțite de șpăcluit, suporturi pentru cuțite,
cuțite pentru covoare, cuțite de menaj, cuțite
pentru grapefruit, cuțite pentru brânzeturi, cuțite
pentru unt, cuțite de buzunar, cuțite pentru
legume, cutite de friptura, cuțite de lucru, cuțite
din ceramică, cuțite pentru altoit, cuțite de
vânătoare, cuțite din argint masiv, dispozitive
de ascuțit cuțite, cuțite pentru curățat pește,
cuțite de bucătărie (neelectrice), cuțite de întins
(tacâmuri), cuțite de măcelarie (neelectrice),
cuțite de jupuit animale, cuțite de tăiat fructe,
cuțite de brânză, neelectrice, cuțite pentru tăiat
carnea, cuțite pentru pizza, neelectrice.
21. Furculițe de servit, furculițe pentru grătar,
furculițe pentru friptură, furculițe de servit paste,
veselă, altele decât furculițe, cuțite și linguri,
ustensile de bucătărie, cu excepția furculițelor,
cuțitelor și lingurilor, articole pentru gătit și
pentru servit masa, altele decât furculițe, cuțite
și linguri, suporturi pentru linguri, linguri de
cafea, linguri pentru orez, linguri de servit,
linguri pentru zahăr, linguri pentru înghețată,
lingurițe pentru miere, linguri strecurătoare
(utensile de bucătărie), linguri pentru gătit și
servit, linguri de gheață (articole pentru bar),
linguri de amestecat (ustensile de bucătărie),
linguri de spumă (instrumente neelectrice pentru
bucătărie), linguri pentru gătit și servit, pentru
bucătărie, veselă, altele decât cuțite, furculițe
și linguri, spatule pentru orez (linguri pentru
servit orez gătit), linguri în stil japonez pentru
orez gătit (shamoji), linguri pentru gătit și servit
(ustensile de bucatarie), linguri plate pentru orez
gătit, în stil japonez (shamoji), tirbușoane cu
cuțite, blocuri pentru cuțite, căni, căni termos,
suporturi de căni, cești și căni, căni de băut,
căni din sticlă, căni de cafea, căni din ceramică,
căni de porțelan, căni de dimensiuni mici, căni
confecționate din ceramică, căni fabricate din
porțelan, căni cu pereți dubli, cești, cești de
ceai, cești de sake, capace pentru cești, seturi
de cafea formate din cești și farfurii, farfurii,
farfurioare, farfurii din sticlă, farfurii de unică
folosință, pahare de whisky, pahare de bere,
pahare de cocktail, pahare pentru margarita,
suporturi pentru pahare, nu din hârtie sau
material textil, pahare de coniac, pahare de
vin, pahare de lichior, pahare de rachiu, pahare
fără picior, pahare cu picior, pahare (veselă de
băut), pahare pentru băuturi digestive, pahare
fără picior (veselă pentru băut), tăvi de tacâmuri,
șervete din plastic pentru tacâmuri, tigăi, tigăi
neelectrice, tigăi orientale (wokuri), tigăi pentru
ouă, tigăi pentru clătite, tigăi de prăjit, tigăi cu
mâner, tigăi de clătite suedeze, tigăi întinse
pentru gătit, tigăi de prăjit ouă, raclete pentru tigăi
și oale, capace pentru tigăi de prăjit, oale și tigăi
portabile pentru camping, oale și tigăi pentru gătit
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(non-electrice), cratițe, cratițe metalice, capace
pentru cratițe, cratițe pentru fiert lapte, perii de
curățare pentru cratițe, oale de gătit, oale pentru
gătire lentă (neelectrice), oale duble pentru bain-
marie, oale de gătit sub presiune, suporturi
pentru capace de oale, oale cu presiune (vase
de bucătărie), oale de gătit pentru utilizare în
cuptoare cu microunde.

───────

(210) M 2021 01479
(151) 24/02/2021
(732) MIDAR GROUP SRL, STRADA

1 DECEMBRIE1918 NR. 61,
JUDEȚUL ILFOV, ROȘU, 077042,
ILFOV, ROMANIA

(540)
MONTANA DE POST

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 01480
(151) 24/02/2021
(732) SOL-AIR SOLUTIONS SRL, STR.

TORENTULUI NR. 2-4, CLĂDIREA
4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021806, ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, STR.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SOL AIR SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 26.04.04; 29.01.12

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

clase:
39. Servicii în domeniul transportului şi
expedițiilor interne şi internaționale, servicii de
consultanță și brokeraj în transporturi, servicii
de colectare, depozitare şi distribuire de mărfuri,
servicii de curierat, ambalarea, îmbutelierea,
împachetarea și livrarea bunurilor, reîncărcarea
de distribuitoare automate și aparate automate,
închirierea de containere de depozitare, spații de
depozitare şi ambalaje în vederea transportului,
servicii de închiriere a navelor(navlosiri), servicii
de închiriere de vehicule, de orice fel, pentru
transport (pe calea ferată, pe șosea, prin aer
sau prin conducte), servicii de manipulare a
mărfurilor de import și export, operațiuni de
încărcare-descărcare, depozitarea de bunuri,
organizarea transportului pentru turiști, însoțirea
turiștilor, servicii de rezervare a locurilor de
călătorie.

───────

(210) M 2021 01481
(151) 24/02/2021
(732) EACCIDENT SRL, STR. ION

CREANGĂ NR. 10K, JUD
ILFOV, OTOPENI, 75100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

eAccident o mână de ajutor

(531) Clasificare Viena:
27.05.04

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#fc830b), albastru (HEX #064cbc)

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

36. Servicii în domeniul asigurărilor, servicii
asigurate de agenţi sau brokeri de asigurări,
serviciile oferite asiguraţilor de către agenţi sau
brokeri de asigurări, servicii de subscriere de
asigurări.

───────
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(210) M 2021 01484
(151) 24/02/2021
(732) COMITETUL OLIMPIC SI SPORTIV

ROMAN, BDUL. MĂRĂŞTI NR.
20A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011468, ROMANIA

(540)

SPORTUL SE JOACĂ
(591) Culori revendicate:bleu ( R31 G129

B191), albastru ( R15 G73 B123),
bleumarin (R1 G42 B67), alb (R255
G255 B255), roşu (R238 G60 B36)

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

41. Educaţie instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 01485
(151) 24/02/2021
(732) COSTEL ALEXANDRU LAIB,

CALEA CALARASI NR.75,
SECTOR 3, BUCURESTI ,
ROMANIA

(540)

GAO AMANET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
maro, negru

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare

───────

(210) M 2021 01486
(151) 24/02/2021
(732) B2B INTEGRATED SRL, STRADA

SUB CETATE NR. 14, AP 1, JUD.
CLUJ, CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(540)
Dulciuri Cu Suflet

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

30. Prăjituri, prăjituri înghețate, pișcoturi
(prăjituri), prăjituri cu fructe, prăjituri cu cremă,
prăjituri cu brânză, prăjituri cu căpșuni, aluat
pentru prăjituri, ciocolată, prăjiturici uscate
(patiserie), prăjituri cu migdale, prăjituri cu
ciocolată, prăjituri pavlova preparate cu alune,
prăjituri pavlova cu gust de alune, dulciuri,
dulciuri cu caramel, dulciuri din ciocolată,
dulciuri glazurate cu caramel, dulciuri de casă,
dulciuri nemedicinale cu umplutură de caramel,
dulciuri nemedicinale care conțin lapte, dulciuri
(bomboane) care conțin fructe, rulada de bezea,
pavlova, carrot cake

───────
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(210) M 2021 01488
(151) 24/02/2021
(732) CBA PARTNERS SRL, CALEA

BACIULUI NR. 1- 3, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

ALIANȚA LOCAL

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 18.01.19; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#D60020), negru (HEX #333333)

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

29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări şi
carne de vânat, extracte din carne, produse din
peşte, înlocuitori de carne pe bază de legume,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi fierte, salate gata preparate, salate de fructe,
deserturi pe bază de iaurturi, deserturi bazate
pe fructe, băuturi pe bază de lapte, băuturi
pe bază de soia, deserturi pe bază de lapte,
gustări (chips-uri) pe bază de cartofi, gustări
(chips-uri) pe bază de legume, gustări (chips-
uri) pe bază de creveţi, măsline preparate,
pastă de măsline preparate, alge comestibile
preparate, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, fistic, nuci (procesate), stafide,
alune (procesate), arahide, migdale preparate,
seminţe procesate, amestecuri de fructe
confiate, amestecuri de fructe şi nuci preparate,
amestecuri de fructe uscate, batoane pe bază
de nuci, fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri,
gemuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
înlocuitori de lapte, produse din soia, iaurturi
cu seminţe, uleiuri şi grăsimi comestibile, supe,
supe creme din legume, mâncăruri preparate
care conţin legume, mâncăruri preparate care
conţin în principal ouă, produse din peşte
preparate, pentru consum uman, icre de peşte,
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, produse din legume preparate,
mâncăruri preparate constând în totalitate sau

în cea mai mare parte din carne, tahini,
produse tartinabile pe bază de legume, produse
tartinabile pe bază de alune, produse tartinabile
pe bază de carne și/sau peste, roșii decojite,
roșii conservate, roșii, preparate, concentrat de
roșii, suc de roșii pentru gătit, tocană instant,
fasole conservată, concentrate (bulion), fiertură,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole în
conservă, fasole roșie cu ardei iute, fasole cu
carne de porc la conservă, brânzeturi, brânză
prelucrată, brânză rasă, brânză topită, brânză
scursă, brânză tartinabilă, brânzeturi proaspete,
brânzeturi maturate, creme de brânză, sosuri
de brânză, amestecuri de brânză, brânzeturi
proaspete nematurate, brânză cu pastă moale,
cașcaval, cașcaval afumat, carne de porc,
la conservă, conserve de carne de pasăre,
conserve de carne, băuturi pe bază de produse
lactate, caș, iaurt, iaurt de băut, produse lactate,
lapte, mix de brânzeturi, tobă (produs din carne),
sosuri pe bază de lactate, ardei iuți conservați,
cepe (legume) conservate, conserve de legume,
conserve și murături, ciuperci, preparate,
dovlecei (legume conservate), extracte din
legume pentru gătit (sucuri), fructe în conservă,
legume conservate, legume în conservă, legume
decojite, legume gătite, legume în saramură,
leguminoase conservate, mazăre conservată,
prune conservate, spanac la conserve, spanac
(pregătit), tangerine (citrice) conservate, tocană
pe bază de carne și legume, vinete preparate,
varză preparată, produse din carne.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cacao si/sau
ciocolată, băuturi gata preparate pe bază de ceai
(nemedicamentoase), orez, făină preparate din
cereale, popcorn, gustări pe bază de cereale,
gustari sarate si/sau dulci fabricate din cereale
sub forma expandată și/sau extrudata, cereale
pentru micul dejun, produse pentru micul dejun
ce conțin cereale, batoane de cereale și batoane
energizante, pâine, produse de brutărie, produse
de patiserie, produse de cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă (apă îngheţată),
feluri de mâncare bazate în special pe orez,
mâncăruri preparate bazate în special pe paste,
pizza, sandvişuri, hot-dog (sandvişuri), humus
(pastă de năut).
32. Ape minerale și carbogazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, băuturi din legume şi sucuri din legume,
smoothies, băuturi granita nealcoolice, siropuri
și alte preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, ape minerale și carbogazoase și alte



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/02/2021

băuturi nealcoolice, băuturi răcoritoare, sorbeturi
(băuturi).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare, comercializarea în magazine en-
gross şi en-detail a cărnurilor, a peştilor, a
fructelor de mare şi moluştelor comestibile, cu
excepţia celor vii, a produselor lactate şi a
înlocuitorilor, a uleiurilor şi grăsimilor, a ouălor
şi produselor din ouă, a cărnurilor de pasăre
şi a cărnurilor de vânat, strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor a unor produse diverse
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii fiind asigurate
de magazine en gros sau en detail, lanţ
de magazine, supermarketuri, hypermaketuri,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură cu
alimente pentru copii, produse alimentare,
mâncăruri gata preparate, condimente și sosuri,
produse de patiserie, hrana și accesoriile
pentru animale, cafea, cacao, ceai,zahăr,orez,
carne și produse din carne, conserve din
carne, extracte din carne, produse congelate,
înghețată, mâncăruri congelate gata preparate,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine,,supermarket-uri,hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legatură cu
produse lactate,brânzeturi,înlocuitori de lapte,
oua, gemuri, dulcețuri, fructe conservate, legume
conservate,legume uscate, sucuri de gătit,
compoturi,făină și produse cerealiere,miere și
produse apicole, semințe preparate, paste
făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non alcoolice,
băuturi dulci, băuturi racoritoare, sucuri din
fructe, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu uleiurile alimentare, alimentele
dietetice, alimente inlocuitori de carne, alimente
bio, sucuri din legume, ape minerale, fructe
proaspete și legume, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine,magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legatură
cu geluri de duș, săpunuri, șampon de
par,deodorante si antiperspirante, loțiuni si
creme de corp,creme de față, tampoane
si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru maini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legatură cu măști pentru ten si gomaje,
produse demachiere si curățare, șervetele si

dischete demachiante, tratamente si seruri
pentru ten, uleiuri cosmetice, spuma si gel de
ras, after shave,aparate de ras clasice,accesorii
aparate de ras clasice, spumă si săruri de
baie,tratamente ingrijire corp, ceară, benzi si
creme depilatoare, accesorii depilare, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri in legatura cu
plasturi, bureți de baie,tratamente si mască
de par, accesorii tuns si vopsit, vopsea de
par si oxidant, fixativ si spuma de par, perii
de par si piepteni, balsam de par, ceară
de par si gel, foarfece de tuns, produse
ingrijire barba si mustata, lubrifianti, geluri
si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulti, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri in legatură cu produse
autobronzante, produse cu protectie solara,
produse după plaja, pastă de dinți, produse
pentru ingrjirea dinților, ață dentară, periuțe
electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legatură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe,detergent de
rufe, balsam de rufe soluții anticalcar, solutii
curățat pete,solutii întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscatoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curatare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legatură cu produse de
curățare pentru bucătarie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, solutii suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, solutii desfundat tevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legatură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
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produse de ingrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureti
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică
folosinta, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și om-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole
de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare
tip sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare
de sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane
pentru sticle de vin, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură cu
recipiente pentru băuturi, paie pentru băut, căni,
toarte pentru căni, găletușe pentru cuburi de
gheață, zaharnițe, ceainice pentru ceai, oale,
platouri, poșuri pentru cremele folosite pentru
decorare, uleiuri și grăsimi tehnice, vaseline,
lumânări, becuri, brichete, cărbune fosil, articole
de grădină, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,

minimarket-uri și on-line in legatura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare
cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri si on-line in legătură cu produse agricole,
horticole și silvicole, alimente și accesorii
pentru animale domestice,hrană și accesorii
pentru animale de companie, accesorii pentru
fumători, produse din tutun, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, organizarea
şi gestionarea programelor de loializare a
clienţilor în scopul promovării vânzărilor, servicii
de fidelizare a clienţilor în scop comercial,
promoţional şi/sau publicitar, organizarea şi
administrarea programelor de loialitate care
implică discounturi şi/sau stimulente pentru
client prin carduri de reducere, vouchere,
carduri de fidelitate, organizarea de trageri
la sorţi cu premii în scopuri promoţionale
si publicitare, administrarea programelor de
fidelizare a consumatorilor, servicii de card de
loialitate, demonstraţii cu produse, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de carduri
de discount şi vouchere, promovarea vânzării
de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării de
produse prin acordarea de puncte de achiziţie
pentru utilizarea cardurilor de credit, promovarea
vânzării de produse prin oferirea de discount-
uri ori promoţii, organizarea, utilizarea şi
monitorizarea de programe de loialitate pentru
clienţi şi scheme de recompensare în scopul
promovării vânzărilor, servicii de merchandising
(vânzare) pentru produse, servicii de publicitate,
marketing și promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
distribuirea materialelor publicitare, servicii de
agenții de import-export.
39. Transport, colectarea, ambalarea,
depozitarea, transportul și livrarea mărfurilor,
livrarea de alimente și băuturi, livrarea de
bunuri şi produse, livrarea mărfurilor comandate
prin corespondență sau pe internet, servicii de
ambalare, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
ambalarea bunurilor, servicii de distribuire,
distribuția (livrarea) mărfurilor, servicii de
logistica de transport, furnizarea de informaţii în
domeniul transportului, ambalare şi depozitare
de mărfuri.
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43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet
pentru gustări(snack-bar), servicii de cofetărie,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii pentru asigurarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 01489
(151) 24/02/2021
(732) AVANPOST PRODUCTION

SRL, STR. PARANGULUI NR.
76, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BEST IN GLASS

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

41. Producție de filme, altele decât pentru filmele
cu scop publicitar.

───────

(210) M 2021 01490
(151) 24/02/2021
(732) AVANPOST PRODUCTION

SRL, STR. PARANGULUI NR.
76, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NOROC!

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

41. Producție de filme, altele decât pentru filmele
cu scop publicitar.

───────

(210) M 2021 01492
(151) 24/02/2021
(732) FORCEFIT TITAN S.R.L., SAT

JOSENI NR. 820, JUDETUL
HARGHITA, COMUNA JOSENI,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

FOODNET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
maro

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

9. Aplicație software descărcabilă pentru servicii
de rețele sociale prin internet, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă,
software descărcabile și platforme digitale
de telefonie, aplicații software descărcabile,
software pentru planificare, software interactiv
pentru afaceri, software pentru comunicarea
de date, software pentru furnizori de soluții
digitale, software interactiv pentru baze de
date, software de calculator pentru căutarea
de date, software de marketing pentru motoare
de căutare, software pentru managementul
relațiilor cu clienții (crm), software de calculator
descărcabil pentru gestionarea datelor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, software pentru administrarea de
date și fișiere și pentru baze de date, software
care permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
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media digitale sau analogice de înregistrare și de
stocare fără conținut.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de intermediere comercială, servicii
de intermediere referitoare la publicitate,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, promovarea comercială, servicii de
promovare, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
promovare de produse și servicii pentru terți,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii.
39. Transport și livrare de bunuri, livrare de
alimente, servicii de transport de alimente, livrare
de alimente și băuturi preparate pentru consum,
servicii de livrare, servicii de livrare a alimentelor.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, 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 01493
(151) 24/02/2021
(732) IN MEMORIAM S.R.L., STR. LUIS

PASTEUR, NR. 69, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
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)

IN MEMORIAM ORADEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 24.13.25; 25.01.25

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
maro, negru

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la produse bisericeşti şi funerare
de orice tip, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la produse
bisericeşti şi funerare de orice tip, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la produse bisericeşti şi funerare de orice
tip, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
39. Servicii de transport pentru persoanele
decedate, servicii de transport funerar.
45. Servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii oferite de pompe funebre,
servicii de îmbălsămare, servicii de incinerare,
consultanţă în domeniul obţinerii documentelor
de stare civilă şi locuri de veci, consultanţă
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aranjamente funerare, organizarea de întâlniri
religioase, servicii de îmbălsămare.

───────

(210) M 2021 01494
(151) 24/02/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
WILMINGTON DELAWARE,
19808-1674, ALABAMA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)
PALL MALL. MAKE A

MOVE. BE IN THE FLOW.
LIVE THE MOMENT.

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 01495
(151) 24/02/2021
(732) VINCOM DISTRIBUTION SRL,

STR. ZIZINULUI, NR. 158,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Acord

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 10.01.03

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

clase:
34. Țigări, tutun.

───────
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(210) M 2021 01496
(151) 24/02/2021
(732) VINCOM DISTRIBUTION, STR.

ZIZINULUI, NR. 158, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

STONE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 10.01.03

(591) Culori revendicate:negru, maro,
portocaliu, galben

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

34. Țigări, tutun.
───────

(210) M 2021 01497
(151) 24/02/2021
(732) BUENO LACT SRL, STR.

SPICULUI NR. 4B, JUDETUL SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)
BUENO LACT

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

29. Produse lactate.
───────

(210) M 2021 01498
(151) 24/02/2021
(732) CORYLUS AVELLANA SRL, STR.

COLONIA CÂMPUL DUMBRAVA
ROȘIE, NR. 1, JUDETUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

HAZEFRUX Organic Hazelnuts

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.13

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

clase:
29. Alune prăjite, cremă de alune, alune sărate
preparate, unt de alune cashew, unt preparat
din alune, pastă tartinabilă de alune, alune
de pădure preparate, gustări pe bază de
alune, creme tartinabile pe bază de alune,
fructe preparate, fructe tăiate, fructe congelate,
fructe uscate, fructe glasate, fructe congelate,
fructe coapte, fructe conservate, fructe confiate,
fructe glazurate, fructe aromatizate, fructe
feliate, fructe, gătite, fructe fermentate, fructe
deshidratate, pastă de fructe, coji de fructe,
fructe în conservă, fructe lychee procesate,
tocătură din fructe, jeleuri de fructe, fructe la
borcan, fructe în saramură, pulpă de fructe,
pectină din fructe, gemuri din fructe, marmelada
din fructe, praf de fructe, conserve de fructe,
cremă de fructe, piureuri de fructe, rulouri de
fructe, cipsuri din fructe, salate de fructe, fructe
de mare preparate, fructe conservate în alcool,
produse din fructe uscate, tartă umplută cu
fructe, cremă tartinabilă din fructe, aranjamente
de fructe procesate, fructe de pawpaw uscate,
fructe de pădure, conservate, fructe de torreya,
preparate, pastă de fructe presate, amestecuri
de fructe uscate, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, produse tartinabile din fructe,
fructe cu coajă lignificată asezonate, umpluturi
de fructe pentru plăcinte, deserturi pe bază
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de fructe, fructe cu coajă lemnoasă gătite,
fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe cu
coaja lignificată procesate, iaurturi cu gust de
fructe, gustări pe bază de fructe, supă de
fructe de pădure, amestecuri de fructe și nuci
preparate, gustări pe bază de fructe confiate,
sucuri din fructe utilizate la gătit, fructe uscate
cu coaja lemnoasă aromate, gustări pe bază
de fructe uscate, umpluturi pe bază de fructe
pentru plăcinte, fructe, ciuperci, legume, nuci
și leguminoase prelucrate, paste preparate din
fructe cu coajă lemnoasă, băuturi din lapte
cu conținut de fructe, concentrat pe bază de
fructe pentru gătit, amestecuri de snack-uri
constând din fructe deshidratate și fructe cu
coajă lemnoasă procesate, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, gustări pe
bază de fructe cu coajă lemnoasă, unt din fructe
oleaginoase sub formă de pudră, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, umpluturi
pe bază de fructe pentru prăjituri și tarte, creme
de întins pe pâine care conțin în principal fructe,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de suc
de fructe, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituți alimentari, unt cu miere,
arahide glazurate cu miere, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri pentru
gătit, uleiuri aromatizate, uleiuri cu mirodenii,
uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate pentru
alimente, uleiuri de uz alimentar, uleiuri și
grăsimi comestibile, uleiuri hidrogenate de
uz alimentar, unt cu plante aromatice, flori
comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
flori comestibile preparate, în formă cristalizată,
afine preparate, afine uscate, dulceață de afine,
nuci glasate, nuci opărite, nuci uscate, nuci
preparate, nuci comestibile, nuci conservate, ulei
de nuci, nuci aromate preparate, amestecuri de
snack-uri constând din fructe și fructe cu coajă
lemnoasă prelucrate.
31. Alune neprelucrate, alune, proaspete,
alune caju proaspete, fructe proaspete, fructe
crude, fructe neprelucrate, migdale (fructe),
arbuști fructiferi, pomi fructiferi, bacă, fructe
proaspete, fructe durian proaspete, fructe lychee
neprocesate, fructe dragon proaspete, fructe
ecologice, proaspete, fructe tropicale proaspete,
semințe de fructe, mandarine (fructe, proaspete),
fructe goji proaspete, fructe noni proaspete,
fructul pasiunii proaspăt, plante fructifere vii,
lichi (fruct chinezesc) proaspăt, amestecuri
de fructe (proaspete), fructe proaspete de
mangustan, fructe proaspete de mango, fructe
proaspete de rambutan, fructe de guava
proaspete, fructe de kiwi, proaspete, fructe
kaki japoneze, proaspete, boască (reziduuri
de fructe), fructe de palmier proaspete, fructe

───────

și legume proaspete, aranjamente de fructe
proaspete, fructe proaspete de naranjilla, fructe
proaspete de păducel, fructe proaspete de
myrica, coșuri cadou cu fructe proaspete, fructe
cu coajă lignificată proaspete, fructe sub formă
de bobițe (neprelucrate), fructe brut sub formă de
bobițe, fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
coarne proaspete (corni fructus, sansuyu) sub
formă de plante vii, cereale brute, cereale
neprocesate, cereale neprelucrate, grăunțe
(cereale), cereale crude (neprelucrate), germeni
de cereale, malțuri și cereale neprocesate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, arbuști
naturali, arbuști ornamentali naturali, arbuști
de durian, semințe naturale, grăunțe (semințe),
semințe brute, semințe neprocesate, semințe de
iarbă, semințe de măr, semințe de flori, semințe
pentru horticultură, semințe de grâu, semințe
oleaginoase nepreparate, semințe de legume,
semințe de plantat, semințe pentru semănat,
semințe pentru agricultură, semințe acoperite cu
îngrășăminte, amestecuri de semințe sălbatice,
semințe brute și neprelucrate, semințe pentru
culturi hidroponice, semințe neprocesate de
uz agricol, semințe comestibile în stare brută,
semințe sub formă de granule, semințe de in
comestibile, neprocesate, plante naturale, bulbi
(plante), plante leguminoase, plante naturale,
plante  uscate,  plante  agățătoare,  plante
proaspete, ierburi (plante), plante naturale vii,
plante în ghiveci, butași de plante, plante cu flori,
plante  leguminoase  proaspete,  răsaduri  de 
plante, plante  uscate  pentru  decorare,  plante 
proaspete în  ghiveci,  plante  bulbi  pentru 
horticultură, tuberculi  pentru  propagarea 
plantelor,  plante și  flori  naturale,  plante  vii 
pentru  acvarii, plante  pentru  iazuri  (vii), 
plante comestibilenaturale (neprelucrate), flori 
neprelucrate,  flori tăiate,  flori  uscate,  flori 
conservate, buchete din flori uscate, corsaje 
din  flori  proaspete, bulbi  de  flori,  flori 
proaspete  comestibile, aranjamente  din  flori 
proaspete, aranjamentedin flori naturale, flori 
uscate  pentru  decorare, flori  conservate 
pentru  decorare,  afine  crude, afine 
neprelucrate,  afine  proaspete,  nuci,  nuci
neprelucrate, nuci proaspete, nuci comestibile
(neprelucrate), produse pentru însămânțare
(semințe), afine sălbatice, proaspete.


