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Cereri Mărci publicate în 03/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 03994 27/05/2021 YOLO BLOOM S.R.L. YOLO BLOOM

2 M 2021 04136 27/05/2021 LEMONSSY LINE S.R.L. TRIBAL

3 M 2021 04176 27/05/2021 LEMONSSY LINE S.R.L. lemonssy

4 M 2021 04203 27/05/2021 FLORENTIN DRAGOIU delish

5 M 2021 04204 27/05/2021 MARIUS GOLOPENȚA GOLO

6 M 2021 04205 27/05/2021 NANANA DESIGN SRL NaNaNa

7 M 2021 04206 27/05/2021 SC INSTAL IMPEX SRL BADEHAUS

8 M 2021 04207 27/05/2021 WEBGLOBAL PRO FUTURE
S.R.L.

Autonav

9 M 2021 04208 27/05/2021 AWEB DESIGN SRL AWEB DESIGN

10 M 2021 04209 27/05/2021 BRD ASSET MANAGEMENT
S.A.I. SA

PlanInvest

11 M 2021 04210 27/05/2021 AYS CLEAN AYS S.R.L. CleanHouse

12 M 2021 04212 27/05/2021 SENIOR CENTER S.R.L. A AsertivO Premium Care
Homes

13 M 2021 04213 27/05/2021 ENVISIA SERVICES S.R.L. ENVISIA BOARDS OF ELITE

14 M 2021 04214 27/05/2021 S.C. FERMA AVICOLĂ ȘERBAN
S.R.L.

MoldAvia

15 M 2021 04215 27/05/2021 TURISM VALEA PRAHOVEI
SRL

CONACUL CORNU PENSIUNE
1945 RESTAURANT

16 M 2021 04216 27/05/2021 FRANCESC CELMA I GIRON Dr. Lefebure Methods

17 M 2021 04217 27/05/2021 KATJES FASSIN GMBH + CO.
KG

Katjes Wunderland

18 M 2021 04218 27/05/2021 OMV PETROM S.A. PETROM

19 M 2021 04219 27/05/2021 CIPRIAN-MIHAIL FRONEA
DANIELA POULIAKAS
MIHAI-DUMITRU ȘUŢA

MAIA pizza

20 M 2021 04220 27/05/2021 DARED GOODS SRL petfluencer

21 M 2021 04221 27/05/2021 FLORI VIN SI CAFEA SRL BOTANICA flowers meet coffee

22 M 2021 04223 27/05/2021 GAZZO PREMIUM SRL CIOCCO GELATERIA

23 M 2021 04224 27/05/2021 LAVINIA-MARIA ICHIM LITTLE MISS & MISTER
ROMANIA

24 M 2021 04225 27/05/2021 RAZVAN-BOGDAN URSU SARGETIA EXOTIC FOODS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 04226 27/05/2021 BRD ASSET MANAGEMENT

S.A.I. SA
PlanInvest oferit de BRD
Asset Management GROUPE
SOCIETE GENERALE

26 M 2021 04227 27/05/2021 DAN-SEBASTIAN GRIGORE T TCOIN.one TRAVEL COIN -
TCOIN

27 M 2021 04228 27/05/2021 HORECA STAFF SRL DEALU MARE Peste Aşteptări

28 M 2021 04229 27/05/2021 JOY-FULL COFFEE SRL BUBBLE TEA
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(210) M 2021 03994
(151) 27/05/2021
(732) YOLO BLOOM S.R.L., STR.

ATACULUI NR. 40, JUDEȚ BIHOR,
ORADEA, 410183, BIHOR,
ROMANIA

(540)
YOLO BLOOM

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

3. Produse cosmetice, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, produse
cosmetice pentru piele.

───────

(210) M 2021 04136
(151) 27/05/2021
(732) LEMONSSY LINE S.R.L., ŞOS.

ȘTEFĂNEȘTI NR. 111, SAT
AFUMAŢI, JUD. ILFOV, COMUNA
AFUMAȚI, ILFOV, ROMANIA

(540)

TRIBAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
871C)

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

30. Cafea, cafea neprăjită, cafea artificială,
arome de cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea.

───────

(210) M 2021 04176
(151) 27/05/2021
(732) LEMONSSY LINE S.R.L., ȘOS.

ȘTEFĂNEȘTI NR. 111, JUDEȚUL
ILFOV, SAT AFUMAȚI, COM.
AFUMAȚI, ILFOV, ROMANIA

(540)

lemonssy

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
32. Băuturi din aloe vera, nealcoolice, aperitive,
nealcoolice, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, sucuri de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas, limonade, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, băuturi nealcoolicepe bază de suc de
fructe, băuturi nealcoolicepe bază de miere,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, smoothie-
uri, băuturi răcoritoare nealcoolice, siropuri
nealcoolice pentru băuturi, siropuri nealcoolice
pentru limonadă, sucuri de legume (băuturi).

───────

(210) M 2021 04203
(151) 27/05/2021
(732) FLORENTIN DRAGOIU, TEIUL

DOAMNEI 100, BLOC 1, SCARA A,
AP 12, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
delish

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile
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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 04204
(151) 27/05/2021
(732) MARIUS GOLOPENȚA, LOC.

PECINIȘCA NR.58, JUD. CARAŞ
SEVERIN, BĂILE HERCULANE,
325201, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(540)

GOLO

(531) Clasificare Viena:
27.05.15

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

30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, aluaturi împletite prăjite, bezele,
biscuiți sărați, brioșe cu fructe, budinci, chifle cu
gem, chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată,
cornuri, cozonac pandoro, cozonaci, crema
spumă (dulce), dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, creme pe
bază de ciocolată, creme tartinabile pe bază
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, deserturi cremă instant,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
dulciuri înghețate pe băț, dulciuri înghețate,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați, fructe
trase în ciocolată, fulgi, fructe de pădure
învelite în ciocolată, fulgi de patiserie de

unt de arahide, glazură de ciocolată, gofre
de ciocolată, înghețate și dulciuri, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, pâine, panettone
(cozonac italian), pastă pentru sandviș cu
ciocolată și fructe uscate, plăcinte cu iaurt
congelate, pateuri cu ciocolată, prăjitură cu
pâine, produse de brutărie, produse de brutărie
fără gluten, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
care conțin ciocolată, produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de cofetărie și înghețate,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), specialități de patiserie, vafe cu
glazură de ciocolată, vafe, gofre, vată de zahăr
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de cazare temporară, servicii oferite de
pensiuni pentru animale, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu cazarea temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 04205
(151) 27/05/2021
(732) NANANA DESIGN SRL, CORP A,

SECTOR 2, BUCURESTI, 020747,
ROMANIA

(540)

NaNaNa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.11

(591) Culori revendicate:gri ( Pantone Cool
Gray 6 C)

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

24. Articole textile imprimate individuale,
ambalaje din material textil pentru cadouri,
articole individuale confecționate din materiale
textile lipite de materiale cauciucate, articole
individuale confecționate din materiale textile
lipite de materiale plastice, articole individuale
realizate din materiale plastice nețesute, articole
individuale realizate din materiale plastice
țesute, articole textile la bucată realizate din
materiale plastice, articole textile la bucată
pentru îmbrăcăminte, materiale cu imprimeuri
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale
textile respectiv: aplicaţii (mercerie), insigne
pentru purtare, nu din metale preţioase,
închizători pentru bluze/închizători pentru fixarea
rochiei pe corp, brasarde/banderole de braţ
(accesorii de îmbrăcăminte), broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), pandantive, altele decât cele
pentru bijuterii, inele de chei sau lanţuri pentru
brelocuri, brelocuri (nu ca bijuterii sau pentru
chei, inele sau lanţuri).
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare în materie de activități
de marketing, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, servicii oferite de agenții
de publicitate, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, asistență în domeniul

comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
campanii de marketing, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizarea pe pagini
web de internet, compilare de reclame pentru
pagini web pe internet, compilare, producție
și diseminare de material publicitar, concepere
de broșuri publicitare, concepere de fluturași
publicitari, concepere de logouri publicitare,
concepere de material publicitar, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, creare de texte publicitare,
creare de texte publicitare și în scop
promoțional, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de conceptii de
publicitate, dezvoltare de planuri de marketing,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
editare și actualizare de texte publicitare,
editare post-producție de publicitate și reclame,
difuzarea de date privind publicitatea, evaluare
a impactului publicității asupra publicului,
furnizare de informații de marketing, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizare de informații
de marketing în afaceri, furnizare de informații
privind marketingul, furnizare de informații
privind publicitatea, furnizare de informații
publicitare, furnizare de modele pentru campanii
promoționale, furnizare de modele în scopuri
publicitare, furnizare de servicii publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online
cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe internet, indexare web în scop
comercial sau publicitar, informații de marketing,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, intermediere publicitară,
lipirea de afișe publicitare, marketing afiliat,
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marketing comercial (în afară de comercializare),
întocmirea de texte de publicitate comercială,
întocmire de reclame, marketing de produse,
texte publicitare (redactare de -), studii de
marketing, servicii publicitare și de promovare,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii promoționale furnizate prin
telefon, servicii promoționale de publicitate,
servicii publicitare cu privire la crearea
identității corporative și de brand, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii de redactie
in scopuri publicitare, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de publicitate
și marketing, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de relații cu publicul, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate exterioară, servicii
de publicitate digitală, servicii de promovare
și publicitate, servicii de promovare, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
modele în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, servicii de merchandising, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon
(nu pentru vânzări), servicii de marketing
direct, servicii de marketing comercial, servicii
de marketing, servicii de layout în scopuri
publicitare, servicii de lansare de produse,
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de grafică publicitară, servicii de editare de
texte publicitare, servicii de dezvoltare de
planuri creative de marketing, servicii de
editare de publicitate, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, servicii de agenție de publicitate,
servicii de administrare a comunităților online,
servicii de agenție de marketing, redactări
de texte publicitare, reproducere de material
publicitar, realizare de broșuri publicitare,
realizare de material publicitar, realizare de
materiale publicitare, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, realizarea de
benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promoțional,
redactare de scenarii pentru scopuri publicitare,
redactare de texte publicitare, realizare de

anunțuri publicitare pentru terți, reactualizarea
materialelor publicitare, publicitate și reclamă,
publicitate și marketing, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
prin bannere, publicitate pentru terți pe
internet, publicitate pentru site-urile web ale
firmelor, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de materiale publicitare online,
publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicarea de broșuri publicitare,
pregătirea de texte publicitare, publicitate,
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea produselor și
serviciilor altor persoane prin internet, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, promovarea
comercială, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare a vânzărilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, promovare
computerizată de afaceri, proiectare de studii
de marketing, producție de materiale publicitare,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, pregătire de campanii
publicitare, pregătire de documente publicitare,
pregătire de anunțuri publicitare, pregătire de
anunțuri publicitare personalizate, în folosul
terților, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, pregătirea și distribuirea
reclamelor, prezentare de firme pe internet și în
alte medii de comunicare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative.

───────
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(210) M 2021 04206
(151) 27/05/2021
(732) SC INSTAL IMPEX SRL, STR.

ANDREI ŞAGUNA NR. 29,
JUDEŢUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR. 28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310151

(540)

BADEHAUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 29.01.12

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

35. Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv publicitate on-line într-
o rețea informatizată și prin site-urilor web
specializate, realizare de benzi video, discuri
în format video și înregistrări audio-vizuale
în scopuri promoționale, de marketing și
publicitare, strângerea la un loc, în beneficiul
terților, a unei game variate produse respectiv:
obiecte sanitare, instalații sanitare, termice, de
ventilație, de climatizare, de aer condiționat
și accesorii, respectiv produse și pachete de
obiecte sanitare, lavoare, vase de wc și rame
de montaj, capace wc, bideuri, mobilier de
baie și accesorii, căzi de baie, cabine de duș,
sisteme de duș și accesorii, sifoane de scurgere,
baterii sanitare, clapete, obiecte sanitare pentru
persoanele cu dizabilități, obiecte sanitare pentru
spații publice, diferite chiuvete de bucătărie
și accesorii, instalații sanitare și termice, de
ventilare și aer condiționat, de climatizare și
accesorii respectiv centrale termice, cazane,
calorifere/radiatoare din oțel, fontă, aluminiu,
sisteme de încălzire în pardoseală, sisteme
cu panouri solare și fotovoltaice, instalații de
încălzire, instalații și echipamente de ventilație
și de aer condiționat, diferite accesorii respectiv
pompe de recirculare, manometer, termo-
manometre, racorduri flexibile și semirigide, țevi
și tuburi, cabluri, fitinguri, coliere, garniture,
dispozitive de fixare, robineți, valve, scule
(exceptând transportul lor), pentru a permite

clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, prezentarea și vânzarea produselor
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzarea prin corespondență , inclusiv online
prin intermediul unor web site-uri specializate
sau a emisiunilor de teleshoping, organizare de
târguri și expoziții în scop comercial și publicitar,
magazine și lanțuri de magazine specializate
inclusiv online, consultanță pentru afaceri și
management, consiliere pentru oferte adaptate
fiecărui client, consiliere pentru costuri termice
și electrice scăzute, studiu de piață, sondaje de
opinii, serviciu de agenţii de import-export.
37. Servicii de instalare, montare, reparare,
recondiționare a centralelor termice și a
echipamentelor de ventilație, climatizare, a
instalațiilor sanitare, de ventilație, de climatizare
și de aer condiționat, a sistemelor de panouri
solare și fotovoltaice.

───────

(210) M 2021 04207
(151) 27/05/2021
(732) WEBGLOBAL PRO FUTURE

S.R.L., STR. DRUMUL DE
CENTURA, NR. 246A, JUD.
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
Autonav

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

9. Instrumente de navigație, instrumente de
navigație electrice, dispozitive de navigație
gps, sisteme electronice de navigație, aparate
de navigație pentru automobile, aparate și
instrumente de navigație, suporturi de bord
pentru dispozitive de navigație, dispozitive
de comandă pentru aparate de navigație
auto, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), aparate de navigaţie prin
satelit.

───────
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(210) M 2021 04208
(151) 27/05/2021
(732) AWEB DESIGN SRL, CALEA

CRANGASI NR.40, BL.11,
SC.1, ET.10, AP.37, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AWEB DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#161616), albastru (HEX #0088cc)

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 04209
(151) 27/05/2021
(732) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I.

SA, STR. DOCTOR STAICOVICI
NR. 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PlanInvest

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, asigurări, servicii de evaluare,
colectarea de fonduri și sponsorizare, servicii
imobiliare, furnizarea de cartele preplătite și
jetoane de valoare, servicii de asigurare,
servicii de depunere în casete valorice,
achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de finanțare în domeniul comercial,
acordare de finanțare pentru întreprinderi,
acordarea finanțării, activități bancare financiare,
administrare de capital, acordare de finanțare
pentru societăți, administrare de conturi de
economii, administrare de active și portofolii,
acordare de fonduri pentru entități comerciale,
administrarea afacerilor financiare, asistență
financiară, administrare fiduciară de pensii,
administrare fiduciară de bani, administrare
fiduciară de bunuri patrimoniale, administrare
de regimuri de pensii, administrare de planuri
de sănătate preplătite, consiliere fiduciară,
constituire de depozite, consiliere independentă
în materie de planificare financiară, consultanță
financiară în domeniul managementului riscului,
colectare de fonduri, asociații de economii
și împrumut, brokeraj de servicii financiare,
coordonarea afacerilor financiare online,
depozite de economii, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, emisiunea de
instrumente negociabile, emitere de bilete
de ordin, facilitare și intermediere pentru
finanțare, finanțare comercială, finanțare cu
plata în rate, finanțare de capitaluri proprii,
finanțare de creanțe, finanțare de proiecte,
finanțare de mărfuri, furnizare de capital
de investiții, furnizare de garanții financiare,
finanțare pentru mici întreprinzători, finanțare
privind cumpărarea și vânzarea de societăți
comerciale, finanțarea capitalului de risc,
furnizare de informații privind servicii de
mandatar pentru contracte de instrumente
financiare futures, gestionare de patrimoniu,
gestionarea capitalului de risc, gestionare a
activelor, garantare de fonduri, furnizare de
planuri de pensii, furnizare de servicii bancare,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, gestiune
financiară prin internet, gestionarea ordinelor
de plată programate, gestiune financiară a
capitalului de risc, a capitalului de investiții
și a capitalului pentru dezvoltare, intermediere
pentru acordarea finanțării, investiții financiare,
management financiar și planificare financiară,
operațiuni bancare comerciale, operațiuni
bancare electronice efectuate prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare (sistem
bancar prin internet), procurare de fonduri
în scopuri financiare, punere la dispoziție de
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conturi curente, realizare de tranzacții financiare,
schimburi financiare, servicii bancare comerciale
online, servicii bancare computerizate, tranzacții
bancare on-line, tranzacții și transferuri
financiare, servicii de plată, servicii pentru
conturi curente, servicii privind conturi de
economii, servicii privind programe de economii,
servicii referitoare la depozite, servicii financiare
privind economiile, servicii financiare furnizate
pe internet și prin telefon, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii de
tranzacționare de mărfuri și titluri de valoare,
servicii financiare, servicii de recuperare a
datoriilor și de factoring, servicii de pensii,
servicii de rentă anuală, servicii de schimburi
financiare, servicii de transfer de valută,
servicii de management al riscului financiar,
servicii de intermediere financiară, servicii de
investiții, servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, servicii de împrumut,
de credit și leasing financiar, servicii de
gestiune financiară, servicii de finanțare, servicii
de capitalizare, servicii de brokeraj financiar,
servicii de economii financiare, servicii de
consolidare a sumelor de bani, servicii bancare
de economisire, analiza investițiilor, analiză
economică financiară, organizare de transferuri
monetare, organizare de tranzacții financiare,
plătirea și primirea de bani în calitate de agenți,
prelucrare electronică a plăților prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, procesarea
plăților, tranzacții monetare, tranzacții financiare
prin blockchain, tranzacții electronice de
debitare, dezvoltare de portofolii de investiții,
administrare de acțiuni, acordare de cotații de
bursă, brokeraj de acțiuni și obligațiuni, brokeraj
de contracte la termen, eliberare de bonuri de
masă, emitere de bonuri valorice, subscriere
de asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri
de asigurare, servicii de garanție, acordări de
burse de studii, acordare de subvenții monetare
organizațiilor de caritate, colectare de fonduri
de binefacere, consiliere financiară privind
planificarea fiscală, planificare de investiții
imobiliare, planificare financiară în vederea
pensionării, planificare financiară personală,
consultanță financiară corporatistă, servicii
de consultanță financiară, afaceri bancare,
servicii financiare, servicii de afaceri monetare,
servicii imobiliare, agenţii de credit, servicii
de investiţii financiare, gestiunea investiţiilor,
servicii de consiliere privind investiţiile financiare,
furnizare de informaţii şi analize în domeniul
investiţiilor financiare, analiză financiară, servicii
de asigurare, servicii de asigurari de viaţă,
consultanţă în domeniul asigurărilor, servicii de
card de plată, servicii referitoare la carduri
de debit, servicii de garanţie, formare de

capital, consultaţii în domeniul financiar, servicii
de expertiză în domeniul imobiliar, gestiunea
bunurilor imobiliare, cotaţii de bursă, brokeraj
la bursă, curtaj în asigurări, finanţare în
leasing (leasing finance), depozit de titluri
(servicii financiare), gestiunea titlurilor de
valoare, servicii bancare de economisire,
estimări financiare (asigurări, bănci, imobiliare),
servicii de finanţare, colectare de fonduri,
informaţii financiare, informaţii în domeniul
asigurărilor, servicii bancare directe, investiţii
de capital, tranzacţii de schimb valutar,
organizare de tranzacţii financiare, operatiuni
monetare, plăţi cu plată parţială, plata fondurilor,
împrumuturi (finanţe), împrumuturi garantate,
tranzacţii financiare, transfer electronic de
fonduri, verificări de cecuri, management
financiar-bancar, cercetarea şi prospectarea
pieţelor financiare şi gestionarea titlurilor de
valoare, estimări fiscale, estimări ale activelor,
gestionare a activelor.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, actualizarea
băncilor de memorie pentru sisteme informatice,
administrare de servere, consultanță IT, servicii
de consiliere și asigurare de informații, filigranare
digitală (watermarking), dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme informatice, securitate, protecție și
reconstituire IT, servicii de găzduire, software
ca și serviciu și închiriere de software,
servicii de duplicare și conversie a datelor,
criptografierea datelor și servicii de codificare,
studii de analiză comparată referitoare la
eficiența sistemelor informatice, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, asigurarea
posibilității de utilizare temporară a unui software
on-line nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil pentru
gestionarea bazelor de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiții, asigurarea utilizării temporare
de software web, controlul accesului ca
serviciu (ACaaS), cloud computing, asigurarea
utilizării temporare de un software nedescărcabil
pentru afaceri, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informații, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, gazduire de continut
digital, găzduire de aplicații interactive, design și
dezvoltare de software, dezvoltare, actualizare
și întreținere de software și sisteme de baze
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de date, furnizare de uz temporar online
de software nedescărcabil, găzduire de date,
fișiere, aplicații și informații computerizate,
închirierea de programe informatice, închirierea
de programe (software) pentru computere,
închiriere de software pentru gestionarea
bazelor de date, închiriere de software pentru
gestionarea inventarului, închiriere de programe
pentru procesarea datelor, leasing de software
cu autentificare unică pentru aplicații.

───────

(210) M 2021 04210
(151) 27/05/2021
(732) AYS CLEAN AYS S.R.L., STR.

STRANDULUI NR. 3C, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, LOC. BORȘA,
BORȘA, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

CleanHouse

(531) Clasificare Viena:
11.07.03; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
37. Servicii ofeirte de spălătorie de rufe,
spălarea țesăturilor, spălarea confecțiilor,
spălarea tricotajelor, spălarea materialelor
textile, spălarea articolelor de îmbrăcăminte,
spălarea articolelor din cașmir, spălarea
țesăturilor la mașină de spălat, furnizarea de
instalații de spălătorii de rufe pentru spălare și
uscare, furnizare de servicii ale spălătoriilor de
rufe, servicii de curățenie, furnizare de servicii
de curățenie, curățarea textilelor, curățarea
tapițeriei, curățarea hainelor, curățare covoare și
carpete, curățare de materiale textile, curățarea

articolelor din piele, curățarea articolelor de
încălțăminte.

───────

(210) M 2021 04212
(151) 27/05/2021
(732) SENIOR CENTER S.R.L., CALEA

DUDEȘTI NR. 188, BL. B, ETAJ 5,
AP. 34, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
IRINA ALBUȘEL, STR.
CONSTANTIN ARICESCU NR.
18, ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

A AsertivO Premium
Care Homes

(531) Clasificare Viena:
01.05.23; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.13;
26.02.07; 24.17.08

(591) Culori revendicate:turcoaz, mov, maro
deschis

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

35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii de planificare
a programărilor, servicii de reamintire a
programărilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, demonstraţii cu
produse, servicii de relaţii media, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, publicitate exterioară,
postarea de afişe publicitare, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
servicii de achiziţie pentru terţi, achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri,
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promovarea vânzărilor pentru terţi, căutarea
de sponsorizări, marketing cu public ţintă,
răspândirea materialelor publicitare, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi proviziile medicale, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare în unităţi de cazare temporară,
servicii de aziluri de bătrâni, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de cantină, închirierea sălilor
de şedinţe, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
rezervări pentru cazarea temporară.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire pentru
persoane, servicii de cămine de bătrâni, servicii
de casă de convalescenţă şi servicii de sanatorii,
îngrijirea sănătăţii, îngrijire, medicală, servicii
medicale clinice, servicii de sănătate prin apă
(spa), consiliere în domeniul sănătăţii, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilităţi,
servicii de centre de sănătate, servicii de
medicină alternativă, chiropractică, servicii de
sanatoriu pentru convalescenţi, servicii de
terapie, servicii de îngrijire de tip hospice,
servicii spitaliceşti, servicii de bănci de ţesuturi
umane, servicii de analize medicale în scop de
diagnostic şi tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
asistenţă medicală, servicii de psiholog, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, fizioterapie/ terapie fizică, servicii de
case de odihnă, îngrijire paliativă.

───────

(210) M 2021 04213
(151) 27/05/2021
(732) ENVISIA SERVICES S.R.L., STR.

MALUL PRAHOVEI NR. 799,
CLĂDIREA C2, CAMERA NR. 1,
JUDEȚUL PRAHOVA, COMUNA
CORNU, SAT CORNU DE JOS,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
IRINA ALBUȘEL, STR.
CONSTANTIN ARICESCU NR.
18, ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ENVISIA BOARDS OF ELITE

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 20.01.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sau procesarea sunetului, sau imaginii sau
datelor, suporturi magnetice de stocare a
datelor, date stocate sau descărcabile, software
pentru computere, suporturi de stocare digitale
sau analog, discuri de vinil, compact-discuri,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
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funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini dispozitive de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, computere
şi dispozitive periferice pentru computere,
software pentru computere, dispozitive pentru
stingerea incendiilor, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
publicaţii electronice, descărcabile, suporturi
magnetice de date, agende electronice,
computere, software înregistrat pentru computer,
programe de operare pentru calculatoare,
programe (jocuri pentru computer), programe
pentru computer (software descărcabil),
hardware pentru computere, fişiere cu muzică
descărcabile, fişiere de imagine descărcabile.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de
desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de
plastic pentru documente, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, caractere tipografice,
forme de tipar, panouri publicitare din hârtie
sau carton, machete arhitecturale, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, materiale
didactice, calendare, carduri / cartele, cataloage,
dosare pentru documente (papetărie), fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
rechizite de birou, cu excepţia mobilei, broşuri.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii de planificare
a programărilor, servicii de reamintire a
programărilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, demonstraţii cu
produse, servicii de relaţii media, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, publicitate exterioară,
postarea de afişe publicitare, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
servicii de achiziţie pentru terţi, achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri,
promovarea vânzărilor pentru terţi, căutarea
de sponsorizări, marketing cu public ţintă,
răspândirea materialelor publicitare.

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
de corespondenţă, transfer de know-how
(instruire), servicii educaţionale furnizate de
asistenţi pentru nevoi speciale, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale
în persoană, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online
de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, instruire practică
(demonstraţii), publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), recalificare
vocaţională.

───────

(210) M 2021 04214
(151) 27/05/2021
(732) S.C. FERMA AVICOLĂ ȘERBAN

S.R.L., STR. PRINCIPALĂ NR.
25, SAT FILIPEȘTI, SEDIUL
GRUP ȘERBAN, JUD. BACĂU,
BOGDĂNEȘTI, 607071, BACĂU,
ROMANIA

(540)

MoldAvia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.02;
29.01.08

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
Yellow 60), negru (Pantone Black 20,
Black 100)

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/05/2021

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, malţ.

───────

(210) M 2021 04215
(151) 27/05/2021
(732) TURISM VALEA PRAHOVEI SRL,

SAT. FLORESTI NR. 353A, JUD.
PRAHOVA, COMUNA FLORESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

CONACUL CORNU PENSIUNE
1945 RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
07.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03;
29.01.06

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
oferite de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de catering pentru petreceri,
orgnizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), cazare temporară la hoteluri și
moteluri, furniyarea de informații cu privire la
hoteluri, servicii oferite de agenții de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii oferite de hoteluri,

hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii de rezervare la hoteluri oferite pe
internet, furnizare de informații online despre
rezervări la hoteluri.

───────

(210) M 2021 04216
(151) 27/05/2021
(732) FRANCESC CELMA I GIRON,

STR. C/ALCOLEA, 61,
BARCELONA, 08014, SPANIA

(740) SC EURORESSOURCES SRL,
STR. ION CREANGĂ, NR. 4, AP. 6,
JUD. SIBIU, MEDIAŞ, 551017

(540)

Dr. Lefebure Methods

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.05

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

16. Publicaţii printate.
───────

(210) M 2021 04217
(151) 27/05/2021
(732) KATJES FASSIN GMBH + CO.

KG, DECHANT-SPRUENKEN-
STRASSE 53-57, EMMERICH AM
RHEIN, 46446, GERMANIA

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

(540)
Katjes Wunderland

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

30. Produse de cofetărie cu zahăr, respectiv
jeleuri din fructe și lemn dulce.
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───────

(210) M 2021 04218
(151) 27/05/2021
(732) OMV PETROM S.A., STR.

CORALILOR NR. 22, PETROM
CITY, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013329, ROMANIA

(540)

PETROM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
07.01.25

(591) Culori revendicate:roşu (RAL 3020),
galben (RAL 1021), albastru (RAL
5010)

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

4. Uleiuri industriale și unsori, lubrifianți,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare)
și iluminanți, gaze naturale cuprinse în această
clasă, în special gaze inflamabile lichefiate şi
condensate pentru acţionare, gătit şi încălzire,
cocs, cocs de petrol, energie electrică, energie
termică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
în special gestiunea afacerilor comerciale pentru
staţii de alimentare, instalaţii de spălat şi
rafinării, administraţie comercială, lucrări de
birou, publicitate, în special organizarea şi
gestiunea afacerilor comerciale pentru programe
de fidelizare a clienţilor, de premii şi de
promoţii de vânzare, publicitate, în special
prin jocuri cu câştig, promovarea vânzărilor
pentru terţi, și anume emitere de carduri de
fidelitate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu hidrocarburi, petrol,
gaz natural şi produse din acestea, şi materii
prime minerale, apă fierbinte, ape terapeutice
şi minerale, planificarea economică a alimentării
de urgenţă cu gaz, energie electrică, căldură,
precum şi cu produse din petrol şi gaz şi a
aprovizionării cu acestea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu alimente, băuturi,
articole de menaj, şi anume instrumente pentru

prepararea alimentelor, cuţite de bucătărie şi
tacâmuri de masă, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, dispozitive
auxiliare pentru administrarea alimentelor şi
tetine, instalaţii de iluminat şi reflectoare de
iluminat, aparate şi echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire şi pentru alte tratamente pentru
alimente şi băuturi, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de menaj, şi anume cu aprinzătoare, adezivi,
cuşti şi paturi pentru animale, veselă, seturi
de oale de gătit şi recipiente, instrumente de
curăţare şi material pentru curăţare, ustensile
cosmetice şi de toaletă, precum şi articole de
baie, obiecte de uz casnic pentru îmbrăcăminte
şi încălţăminte, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de menaj, şi anume cu date înregistrate,
aparate de navigaţie, poziţionare, localizare,
urmărire a ţintei şi cartografiere, precum şi cu
piese şi accesorii pentru produsele menţionate
anterior, articole din hârtie de unică folosinţă,
produse de imprimerie, umbrele şi umbrele
de soare, bastoane, articole care servesc la
acoperirea capului, îmbrăcăminte, încălţăminte,
inclusiv accesorii pentru acestea, articole de
cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicaţii periodice, papetărie,
articole de jucărie, articole electrice, suporturi
de divertisment, articole fotografice, ochelari,
produse de drogherie, materiale textile, genţi,
piese de vehicule, materiale pentru vehicule,
accesorii de vehicule, carburanţi, uleiuri de
motor, produse de întreţinere auto, flori, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
pentru cadouri, precum şi cu suveniruri, şi
anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii şi ceasuri, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, şi anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decoraţiuni şi lucrări de artă din
metal comun, hârtie, carton, piatră, beton,
marmură, lemn, răşină de lemn, ceară, ghips,
plastic, mică, cauciuc, gutapercă, plută, stuf,
trestie, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solz, ambră, sidef, spumă de mare,
porţelan, ceramică, faianţă, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitaţii
ale acestor materiale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole decorative, şi
anume statui, figurine, indicatoare, ornamente,
decoraţiuni şi lucrări de artă fabricate din
sau stratificate cu metale sau pietre preţioase
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sau semipreţioase sau imitaţii ale acestora,
precum şi mobile şi obiecte pentru amenajări
interioare, afişaje, standuri şi indicatoare, fructe,
flori şi legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole
pentru fumători, bilete pentru premii, module
de identificare a participanţilor, bonuri valorice,
cartele valorice, bilete pentru evenimente şi
drepturi de utilizare a drumurilor, servicii de
contabilitate, prelucrare de date computerizate
și de gestionare a bazelor de date și servicii
de marketing în domeniul generării, transportului
și comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei electrice și a altor produse conexe,
servicii de comerț cu gaze naturale, petrol,
lichide și gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
produse petrochimice pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor pentru terți și anume
emitere de carduri de fidelitate, cumpărarea
de gaze naturale, petrol, gaz petrolier lichefiat,
petrochimice pentru și de la alții.
37. Servicii de construcţie şi întreţinere de
dispozitive şi instalaţii care servesc la
transportul, depozitarea, prelucrarea şi utilizarea
de petrol, gaz natural şi produse din acestea,
construcţie de instalaţii pentru alimentarea
altor persoane cu gaz, curent electric, căldură
produsă din gaz şi petrol, precum şi cu
produse din petrol şi gaz, construcţie, întreţinere
şi curăţare de instalaţii care transportă,
produc, livrează, prelucrează sau distribuie
hidrocarburi, petrol, gaz natural, gaz şi produse
din acestea, construcţie de instalaţii pentru
prospectarea, extracţia, prelucrarea, distribuirea
şi comercializarea de petrol, bitum, gaz natural
şi materii prime minerale, supraveghere de
lucrări de construcţie în acest domeniu, foraje
adânci pentru zăcăminte de petrol sau de
gaz, exploatare de instalaţii de spălat, vehicule
(spălarea -lor), service, întreţinere şi reparaţii de
vehicule şi autovehicule, vehicule (curăţarea -
lor), servicii de montare şi reparare de pneuri,
cuprinse în clasa 37, integrarea de accesorii
pentru vehicule motorizate, realimentarea
automobilelor, exploatare de staţii de alimentare
(alimentare cu carburant şi întreţinere).
39. Transport, livrare, distribuţie şi depozitare
de lichide care conţin hidrocarburi, petrol, gaze,
biogas, gaz natural, combustibili, electricitate,
energie şi produse din acestea, depozitarea
gazelor naturale, petrolului, motorinei, lichidelor
de gaze naturale, a gazului petrolier lichefiat,
a petrochimiei, a condensatului, a reziduurilor
și a produselor petroliere rafinate, depozitarea
gazelor naturale pe termen lung, petrol, gaz
petrolier lichefiat, produse petrochimice și/sau
produse petroliere rafinate, transportul gazelor

naturale și petrolului prin conducte servicii de
contabilitate, prelucrare de date computerizate
și de gestionare a bazelor de date și servicii
de marketing în domeniul generării, transportului
și comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei electrice și a altor produse conexe,
comercializarea gazelor naturale, petrolului,
lichidelor de gaze naturale, gazului petrolier
lichefiat, produselor petrochimice pentru și de la
alții, promovarea vânzărilor pentru terţi şi anume
emitere de carduri de fidelitate, cumpărarea
de gaze naturale, petrol, gaz petrolier lichefiat,
petrochimice pentru și de la alțiisau camioane,
transportul și livrarea de gaze naturale, lichide
conexe, condens, reziduuri și produse petroliere
rafinate cu camionul, distribuirea și punerea la
dispoziție a puterii de achiziție și a produselor
sale secundare pentru și către alte părți,
și anume energia electrică și subprodusele
sale generate de cogenerare, motorină, gaze
naturale, petrol, lichide de gaze naturale, gaz
petrolier lichefiat, cărbune și surse de energie
conexe.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snak-bar), servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire.

───────
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(210) M 2021 04219
(151) 27/05/2021
(732) CIPRIAN-MIHAIL FRONEA, ALE.

ORHIDEELOR NR.1, BL.ST2, SC.A,
ET.3, AP.11, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
DANIELA POULIAKAS, STR.
BERLIN NR. 23, ET. 3, AP. 12,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
MIHAI-DUMITRU ȘUŢA, ALE.
M14 NR. 25, JUD. CONSTANŢA,
NĂVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

MAIA pizza

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 11.01.22

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurant şi bistro, servicii oferite de
baruri, cafenele, snack-bar-uri, servicii oferite de
pizzerii, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 04220
(151) 27/05/2021
(732) DARED GOODS SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 1, CAMERA
7, JUDETUL GIURGIU, SAT
STĂNEȘTI, COMUNA STĂNEȘTI,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

petfluencer

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.06

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
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 şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
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persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2021 04221
(151) 27/05/2021
(732) FLORI VIN SI CAFEA SRL, ALEEA

STEJARULUI NR. 3, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC. B,
AP. 46, JUDETUL CONSTANTA,
CONTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

BOTANICA flowers
meet coffee

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02

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

43. Servicii de servire a cafelei in baruri
specializate., servicii oferite de baruri, servire de
băuturi alcoolice.

───────

(210) M 2021 04223
(151) 27/05/2021
(732) GAZZO PREMIUM SRL, STR.

MIHAILEANU NR. 45, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC. B,
AP. 46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

CIOCCO GELATERIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 08.01.18

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

clase:
30. Înghețată, înghețată cu fructe, batoane
de înghețată, înghețată din lapte, amestecuri
de înghețată, conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, torturi de înghețată, înghețată
pe băț, produse de cofetărie cu înghețată,
batoane de înghețată pe băț, deserturi cu
înghețată, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, batoane de înghețată cu fructe,
înghețată sub formă de sandviș, băuturi pe bază
de cafea care conțin înghețată (affogato).

───────
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(210) M 2021 04224
(151) 27/05/2021
(732) LAVINIA-MARIA ICHIM, ALEEA

SATURN NR.4, BLOC A20 SCARA
A ETAJ 3 APARTAMENT 13,
JUDETUL ARAD, ARAD, 310363,
ARAD, ROMANIA

(540)
LITTLE MISS &

MISTER ROMANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, fotografii, mașini de
scris.
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de încălțăminte, articole de îmbrăcăminte.
35. Publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive, activități culturale.

───────

(210) M 2021 04225
(151) 27/05/2021
(732) RAZVAN-BOGDAN URSU,

INTRAREA NICOLAE IORGA, NR.
84B, JUDEŢ ILFOV, CHIAJNA,
77040, ILFOV, ROMANIA

(540)

SARGETIA EXOTIC FOODS

(531) Clasificare Viena:
02.03.05; 26.11.05; 01.15.11; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
285C), roşu (Pantone 485C), alb, negru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de agenţii de import-export, servicii de comerţ de
produse alimentare.

───────

(210) M 2021 04226
(151) 27/05/2021
(732) BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I.

SA, STR. DOCTOR STAICOVICI,
NR. 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

PlanInvest oferit de BRD
Asset Management GROUPE

SOCIETE GENERALE

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, asigurări, servicii de evaluare,
colectarea de fonduri și sponsorizare, servicii
imobiliare, furnizarea de cartele preplătite și
jetoane de valoare, servicii de asigurare,
servicii de depunere în casete valorice,
achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de finanțare în domeniul comercial,
acordare de finanțare pentru întreprinderi,
acordarea finanțării, activități bancare financiare,
administrare de capital, acordare de finanțare
pentru societăți, administrare de conturi de
economii, administrare de active și portofolii,
acordare de fonduri pentru entități comerciale,
administrarea afacerilor financiare, asistență
financiară, administrare fiduciară de pensii,
administrare fiduciară de bani, administrare
fiduciară de bunuri patrimoniale, administrare
de regimuri de pensii, administrare de planuri
de sănătate preplătite, consiliere fiduciară,
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constituire de depozite, consiliere independentă
în materie de planificare financiară, consultanță
financiară în domeniul managementului riscului,
colectare de fonduri, asociații de economii
și împrumut, brokeraj de servicii financiare,
coordonarea afacerilor financiare online,
depozite de economii, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, emisiunea de
instrumente negociabile, emitere de bilete
de ordin, facilitare și intermediere pentru
finanțare, finanțare comercială, finanțare cu
plata în rate, finanțare de capitaluri proprii,
finanțare de creanțe, finanțare de proiecte,
finanțare de mărfuri, furnizare de capital
de investiții, furnizare de garanții financiare,
finanțare pentru mici întreprinzători, finanțare
privind cumpărarea și vânzarea de societăți
comerciale, finanțarea capitalului de risc,
furnizare de informații privind servicii de
mandatar pentru contracte de instrumente
financiare futures, gestionare de patrimoniu,
gestionarea capitalului de risc, gestionare a
activelor, garantare de fonduri, furnizare de
planuri de pensii, furnizare de servicii bancare,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, gestiune
financiară prin internet, gestionarea ordinelor
de plată programate, gestiune financiară a
capitalului de risc, a capitalului de investiții
și a capitalului pentru dezvoltare, intermediere
pentru acordarea finanțării, investiții financiare,
management financiar și planificare financiară,
operațiuni bancare comerciale, operațiuni
bancare electronice efectuate prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare (sistem
bancar prin internet), procurare de fonduri
în scopuri financiare, punere la dispoziție de
conturi curente, realizare de tranzacții financiare,
schimburi financiare, servicii bancare comerciale
online, servicii bancare computerizate, tranzacții
bancare on-line, tranzacții și transferuri
financiare, servicii de plată, servicii pentru
conturi curente, servicii privind conturi de
economii, servicii privind programe de economii,
servicii referitoare la depozite, servicii financiare
privind economiile, servicii financiare furnizate
pe internet și prin telefon, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii de
tranzacționare de mărfuri și titluri de valoare,
servicii financiare, servicii de recuperare a
datoriilor și de factoring, servicii de pensii,
servicii de rentă anuală, servicii de schimburi
financiare, servicii de transfer de valută,
servicii de management al riscului financiar,
servicii de intermediere financiară, servicii de
investiții, servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, servicii de împrumut,
de credit și leasing financiar, servicii de

gestiune financiară, servicii de finanțare, servicii
de capitalizare, servicii de brokeraj financiar,
servicii de economii financiare, servicii de
consolidare a sumelor de bani, servicii bancare
de economisire, analiza investițiilor, analiză
economică financiară, organizare de transferuri
monetare, organizare de tranzacții financiare,
plătirea și primirea de bani în calitate de agenți,
prelucrare electronică a plăților prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, procesarea
plăților, tranzacții monetare, tranzacții financiare
prin blockchain, tranzacții electronice de
debitare, dezvoltare de portofolii de investiții,
administrare de acțiuni, acordare de cotații de
bursă, brokeraj de acțiuni și obligațiuni, brokeraj
de contracte la termen, eliberare de bonuri de
masă, emitere de bonuri valorice, subscriere
de asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri
de asigurare, servicii de garanție, acordări de
burse de studii, acordare de subvenții monetare
organizațiilor de caritate, colectare de fonduri
de binefacere, consiliere financiară privind
planificarea fiscală, planificare de investiții
imobiliare, planificare financiară în vederea
pensionării, planificare financiară personală,
consultanță financiară corporatistă, servicii
de consultanță financiară, afaceri bancare,
servicii financiare, servicii de afaceri monetare,
servicii imobiliare, agenţii de credit, servicii
de investiţii financiare, gestiunea investiţiilor,
servicii de consiliere privind investiţiile financiare,
furnizare de informaţii şi analize în domeniul
investiţiilor financiare, analiză financiară, servicii
de asigurare, servicii de asigurari de viaţă,
consultanţă în domeniul asigurărilor, servicii de
card de plată, servicii referitoare la carduri
de debit, servicii de garanţie, formare de
capital, consultaţii în domeniul financiar, servicii
de expertiză în domeniul imobiliar, gestiunea
bunurilor imobiliare, cotaţii de bursă, brokeraj la
bursă, curtaj în asigurări, finanţare în leasing
(leasing finance), depozit de titluri (servicii
financiare), gestiunea titlurilor de valoare,
servicii bancare de economisire, estimări
financiare (asigurări, bănci, imobiliare), servicii
de finanţare, colectare de fonduri, informaţii
financiare, informaţii în domeniul asigurărilor,
servicii bancare directe, investiţii de capital,
tranzacţii de schimb valutar, organizare de
tranzacţii financiare, operatiuni monetare, plăţi
cu plată parţială, plata fondurilor, împrumuturi
(finanţe), împrumuturi garantate, tranzacţii
financiare, transfer electronic de fonduri,
verificări de cecuri, management financiar-
bancar, cercetarea şi prospectarea pieţelor
financiare şi gestionarea titlurilor de valoare,
estimări fiscale, estimări ale activelor, gestionare
a activelor, managementul investiției, gestiunea
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investițiilor, finanțarea investițiilor, administrare
de investiții, cercetări de investiții.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, actualizarea
băncilor de memorie pentru sisteme informatice,
administrare de servere, consultanță it, servicii
de consiliere și asigurare de informații, filigranare
digitală (watermarking), dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme informatice, securitate, protecție și
reconstituire it, servicii de găzduire, software
ca și serviciu și închiriere de software,
servicii de duplicare și conversie a datelor,
criptografierea datelor și servicii de codificare,
studii de analiză comparată referitoare la
eficiența sistemelor informatice, software ca
serviciu (saas), platformă ca serviciu (paas),
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, asigurarea
posibilității de utilizare temporară a unui software
on-line nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil pentru
gestionarea bazelor de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiții, asigurarea utilizării temporare
de software web, controlul accesului ca
serviciu (acaas), cloud computing, asigurarea
utilizării temporare de un software nedescărcabil
pentru afaceri, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informații, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, gazduire de continut
digital, găzduire de aplicații interactive, design și
dezvoltare de software, dezvoltare, actualizare
și întreținere de software și sisteme de baze
de date, furnizare de uz temporar online
de software nedescărcabil, găzduire de date,
fișiere, aplicații și informații computerizate,
închirierea de programe informatice, închirierea
de programe (software) pentru computere,
închiriere de software pentru gestionarea
bazelor de date, închiriere de software pentru
gestionarea inventarului, închiriere de programe
pentru procesarea datelor, leasing de software
cu autentificare unică pentru aplicații.

───────

(210) M 2021 04227
(151) 27/05/2021
(732) DAN-SEBASTIAN GRIGORE, BLD.

PETROCHIMISTILOR, NR. 12,
BL. B21, SC. E, APART.3, JUDEŢ
PRAHOVA, PITESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

T TCOIN.one TRAVEL
COIN - TCOIN

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.05; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu (HEX
#FF504b), alb (HEX #ff6742)

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

9. Software (program), aplicații software,
programe de calculator pentru aspecte
financiare, software de calculator pentru
gestionarea tranzacțiilor financiare, software de
calculator pentru crearea de modele financiare.
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de editare de
publicitate, publicitate radio şi de televiziune,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
consultanţă în afaceri privind publicitatea,
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servicii de publicitate, marketing şi promovare,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, servicii de
publicitate şi de promovare, servicii de publicitate
pentru alte persoane, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet, difuzarea publicităţii pe
internet pentru terţi, închirieri de spaţiu publicitar
pe internet, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea globală
de calculatoare, servicii de publicitate oferite
de o agenţie specializată în publicitate prin
radio şi televiziune, intermediere de contracte de
publicitate şi promovare pentru alte persoane,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate şi promovare, precum şi servicii
de consultanţă aferente, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
organizarea afacerilor, administrarea afacerilor,
asistență în afaceri, cercetări de afaceri pentru
noile afaceri, supervizare de afaceri, studii de
afaceri, cercetări pentru afaceri, cercetări pentru
afaceri, consultanță în afaceri, analiza afacerilor
comerciale, administrare de afaceri, marketing
financiar, audit financiar, servicii publicitare
privind investițiile financiare, întocmire de
situații financiare profesionale, prezentare de
produse financiare în mijloace de comunicare,
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
publicitate pentru promovarea brokerajului de
acțiuni și de alte titluri de valoare, consultanță
în domeniul afacerilor privind reorganizarea
financiară, servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor., servicii de reclamă şi publicitate,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială.
36. Tranzacții monetare, servicii monetare,
servicii de tranzacții monetare, organizare
de transferuri monetare, achiziție și transfer
de creanțe monetare, investiții bancare,
servicii bancare, servicii bancare electronice,
servicii bancare internaționale, servicii bancare
computerizate, servicii bancare personale,
servicii bancare automate, operațiuni bancare
comerciale, activități bancare financiare, servicii
bancare de investiții, servicii bancare prin
internet, gestiune financiară prin internet, servicii
de gestiune financiară oferite pe internet,
servicii financiare furnizate pe internet și
prin telefon, investiții prin mijloace electronice,
servicii electronice pentru bursa de valori, servicii
de bursă și brokeraj, servicii de bursă de mărfuri,
servicii de intermediere la bursă, servicii de
cotare la bursă, acordare de cotații de bursă,
cotații de bursă, curtaj în bursă, cotații de

bursă, gestionare de valori cotate la bursă,
furnizare de informații financiare referitoare la
bursa de valori, informații online despre bursa
de valori oferite dintr-o bază de date electronică
sau pe internet, furnizare de informații online
despre bursa de valori, dintr-o bază de
date electronică sau pe internet, brokeraj
monetar, brokeraj de obligațiuni, brokeraj de
asigurări, brokeraj de mărfuri, brokeraj de
acțiuni, brokeraj cu acțiuni, brokeraj financiar,
transfer electronic de monede virtuale, schimb
financiar de monede virtuale, servicii de transfer
valutar virtual, servicii valutare virtuale, schimb
valutar virtual, brokeraj de investiții financiare,
brokeraj de fonduri mutuale, servicii de brokeraj,
creditare financiară, asistență financiară,
evaluare financiară, analiză financiară, cercetare
financiară, consiliere financiară, investiție
financiară, planificare financiară personală,
analiză financiară computerizată, analiză
economică financiară, servicii de gestiune
financiară, servicii de informare financiară,
consiliere de credit, consiliere în investiții,
consiliere financiară privind investițiile, servicii
de consiliere privind creditarea, consiliere
financiară privind planificarea fiscală, servicii
de consiliere privind planificarea financiară,
servicii de consiliere și consultanță financiară,
servicii de consiliere financiară pentru persoane
fizice, titluri de valoare financiare, gestiunea
titlurilor de valoare, înregistrarea de titluri de
valoare, tranzacții cu titluri de valoare, servicii de
depozitare de titluri de valoare, servicii financiare
privind titlurile de valoare, gestiunea portofoliului
de titluri de valoare, împrumuturi garantate cu
titluri de valoare, gestiunea portofoliilor de titluri
de valoare, brokeraj de titluri de valoare și
mărfuri, servicii de investiții în titluri de valoare,
brokeraj de titluri și bunuri de valoare, servicii
de schimb de titluri de valoare, servicii de
agenție pentru titluri de valoare, furnizare de
garanții și titluri de valoare, comercializare de
opțiuni de titluri de valoare, servicii financiare
privind titlurile de valoare internaționale, servicii
financiare privind călătoriile, servicii de asigurare
privind călătoriile, transfer electronic de fonduri
pentru agenți de călătorii, servicii de credit pentru
călătorii.
39. Servicii de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii
de agenție de turism pentru organizarea de
vacanțe, servicii specifice agențiilor de turism și
servicii de rezervări, servicii specifice agențiilor
de turism, respectiv realizarea rezervărilor
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pentru transport, servicii de agenție de
turism, și anume organizarea transportului
pentru călători, planificarea călătoriilor, rezervări
pentru călătorii, rezervări pentru călătorii,
organizarea de călătorii, organizare de călătorii
de afaceri, organizarea de călătorii cu autobuzul,
organizare de călătorii cu autocarul, rezervări
de bilete pentru călătorii, furnizarea de informații
despre călătorii, servicii de planificare de
călătorii, organizare și intermediere de călătorii,
organizare de călătorii în străinătate, consultanță
în legătură cu călătoriile, închirieri (charter) de
vehicule pentru călătorii, servicii computerizate
de rezervări pentru călătorii, servicii de rezervări
pentru călătorii maritime, servicii de rezervări
pentru călătorii turistice, servicii de rezervări
pentru călătorii de vacanță.
42. Managementul proiectelor it, servicii it
pentru protecția datelor, gestionarea serviciilor
informatice (itsm), servicii it în legătură
cu stocarea electronică de date, servicii
de consultanță în materie de tehnologie
a informației (it), proiectare de software,
creare de software, elaborare de software,
actualizarea software-ului, inginerie de software,
întreținere de software, dezvoltare de software,
închirierea de software, software ca serviciu
(saas), dezvoltare software, programare și
implementare, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații.

───────

(210) M 2021 04228
(151) 27/05/2021
(732) HORECA STAFF SRL, STR.

SABIUTEI, NR. 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

DEALU MARE Peste Aşteptări

(531) Clasificare Viena:
26.01.05; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.02;
06.07.25

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru, băuturi alcoolice pre-amestecate, băuturi
spirtoase, vin, băuturi pe bază de vin, vin alb,
vinuri rozé, vinuri spumante, vin roșu.

───────
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(210) M 2021 04229
(151) 27/05/2021
(732) JOY-FULL COFFEE SRL, STR.

CAMINULUI NR. 21, JUDEŢ
CONSTANŢA, OVIDIU, 905900,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BUBBLE TEA

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────



ERATA 

 

Referitor la depozitul M2021/04113, publicat în data de 31/05/2021, se scoate de 
la publicare deoarece taxele nu au intrat in contul OSIM. 

 



ERATĂ 

 

         Referitor la cererea cu nr. de depozit M 2021 04126 depusă în data de 24.05.2021 și 

publicată în data de 31.05.2021, clasele corecte de produse și servicii sunt: 

Clasa 7 

Maşini, maşini-unette; unelte acţionate electric, motoare, cu excepţia celor pentru vehiculele 

terestre; cuplaje şi componente de transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; unelte 

agricole, altele decât uneltele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate; 

pistoale de vopsit; maşini atomeoare; carburatoare; plăci de zăvorâre ; ferăstrău cu lanţ; dălţi 

pentru maşini; mandrine (componente de maşini); pompe de aer comprimat; compresoare 

(maşini); mandrine de gaunt (componente de maşini); maşini electrice de gaunt; aparate de 

sudură cu arc electric; ciocane electrice; aparate electrice de sudură; aparate de ridicare; curele de 

ridicare; tobe (componente de maşini); aparate de tăiere cu arc electric; maşini de tocat electrice 

pentru uz casnic; ghidaje pentru maşini; pistoale de lipit electrice; maşini pentru tăierea părului 

animalelor, scule manuale, altele decât cele acţionate manual; maşini de decojire pentru porumb 

şi cereale; maşini de tocat came; mori pentru uz caznic, altele decât cele acţionate manual; mori 

(maşini); motoare electrice, altele decât cele pentru vehiculele terestre; maşini de sfărâmare; 

maşini pentru vopsit; segmenţi de piston; pistoane pentru cilindre; pistoane pentru motoare; 

pistoane (componente ale maşinilor sau motoarelor); pompe cu aer comprimat; dispozitive de 

acţionare pentru pompe de vid; ejectoare (pompe); lagăre pentru pompe cu vid; maşini de 

aprovizionare cu apă (pompe); membrane pentru pompe; pompe pentru maşini de muls; pistoale 

pentru pompe de alimentare cu carburant; pompe (mașini); pompe aspirante; pompe axiale; 

pompe centrifuge; pompe centrifuge cu autoamorsare; pompe centrifuge pentru unităţile de 

condensare; pompe (componente ale maşinilor sau ale motoarelor); pompe, compresoare şi 

suflante; pompe cu autoreglare (altele decât cele pentru furnizare de combustibil la staţiile de 

alimentare); pompe cu diafragmă; pompe cu diafragmă pentru bomparea materialelor 

semmichide; pompe cu diafragmă pentru pomparea materialelor fluide; pompe cu diafragmă 

pentru pomparea materialului lichid; pompe cu osmoză inversă; pompe cu roţi dinţate; pompe cu 

spirală; pompe cu şurub excentric; pompe cu turbină verticală; pompe cu volum controlat; 

pompe de aer, pompe de aer (instalaţii de garaje); pompe de aer pentru terarii; pompe de aerare; 

pompe de aerare pentru acvarii; pompe de aerare pentru corpuri de apă; pompe de aerare pentru 

iazuri; pompe de alimentare; pompe de apă; pompe de apă acţionate cu motor; pompe de apă 

centrifuge pentru uz casnic; pompe de apă folosite la motoare; pompe de apă pentru aerarea 

bazinelor cu apă; pompe de apă pentru aerisirea acvariilor; duşuri; pompe de apă pentru piscine; 

pompe de apă pentru unităţi de filtrare a apei; pompe de apă pentru utifeare în iazuri de grădină; 

pompe de apă pentru utifeare in terarii; pompe de apă pentru utifeare în acvarii; pompe de 

căldură (piese pentru maşini); pompe de circulaţie; pompe de combustibil; pompe de combustibil 

(cu autoreglare); pompe de combustibil pentru vehiculele cu motor; pompe de combustibil pentru 

motoare; pompe de combustibil pentru vehicule terestre; pompe de difuzie; pompe de distribuire; 

pompe de distribuţie a combustibilului pentru staţiile de alimentare; pompe de drenare cu ulei; 

pompe de duş; pompe de eliminare a depunerilor, pompe de gresare; pompe de gresare (maşini-



uneite); pompe de gresat acţionate cu aer comprimat; pompe de injecţie a combustibilului; 

pompe de macerare; pompe de presiune; pompe de presiune pentru maşini şi instalaţii de spălat; 

pompe de refulare; pompe de santină; pompe de ulei pentru motoare; pompe de ulei pentru 

motoare de vehicule terestre; pompe de ulei pentru vehicule terestre; pompe de valuri pentru 

acvarii; pompe de vid; pompe de vid cu piston; pompe de vid (maşini); pompe de vid şi de 

refulare; pompe electrice; pompe electrice de apă; pompe electrice de apă pentru băi spa; pompe 

electrice de apă pentru băi; pompe electrice de apă pentru piscine; pompe electrice de grădină; 

pompe electrice pentru iazuri; pompe electrice pentru piscine; pompe electrice submersibile; 

pompe folosite în industria alimentară (maşini); pompe hidraulice; pompe hidraulice cu 

servocontrol; pompe pentru aerosoli; pompe pentru beton; pompe pentru extracţia de gaze 

(maşini); pompe pentru extragerea de lichide (maşini); pompe pentru extragerea de vapori 

(maşini); pompe pentru fluide; pompe pentru instalaţia de răcire a motoarelor; pompe pentru 

instalaţii de încălzire; pompe pentru instalaţiile de recuperare a agentului frigorific; pompe 

pentru mori de vânt pompe pentru motoare de vehicule terestre; pompe pentru nămol; pompe 

pentru temperaturi înalte; pompe pneumatice; pompe pneumatice de gresare; pompe pneumatice 

pentru alimentarea cu gaze lichefiate; pompe reprezentând componente ale maşinilor de spălat; 

pompe robotizate cu aer comprimat pompe rotative; pompe rotative cu lobi; pompe rotative cu 

roţi dinţate; pompe rotative volumetrice; pompe submersibile; rotoare pentru pompe centrifuge; 

segmenţi de piston pentru pompe termice; supape (componente ale pompelor); supape pentru 

pompe; maşini şi dispozitive electrice pentru polizare; ciocane mecanice; prese de vin; maşini de 

pulverizat vopseaua; demaroare pentru motoare; pompă de apă; motopompă de apă; motoburghiu 

pe benzină; accesorii pentru motoburghie; compresor; maşini de ascuţit aparate de sudură cu arc 

electric; aparat de sudură acţionat cu gaz; maşini electrice de sudură; maşini de făcut cârnaţi; 

lopeţi mecanice; maşini de îndoit; maşini de zdorbit maşini de tăiere; maşini de ondulare; maşini 

de plivit; maşini de tuns iarbă; maşini unelte; maşini cu roţi; scule (componente de maşini); 

cricuri; turbocompresoare; maşini de debavurat; transmisii pentru maşini; lanţuri de transmisie, 

altele decât cele pentru vehiculele terestre; lopeti mecanice; scule manuale, altele decât cele 

acţionate manual; maşini de calibrare; roboti (maşini); maşini de nituire; prese (maşini de uz 

industrial); maşini de rabotare; maşini pentru asamblarea bicicletelor; maşini de daracit; cleşti de 

tăiat (maşini); maşini de stanţat şi filetare.    

Clasa 8 

Unelte şi ustensile de mână acţionate manual; ace de trasat (unelte manuale); aeratoare pentru 

gazon (scule manuale); aeratoare pentru gazon (unelte acţionate manual); unette agricole 

manuale); alonje pentru scule de mâna; amestecătoare de ciment acţionate manual; 

amestecătoare (unelte manuale); aparate de tuns animale (acţionate manual); aparate de feliat 

legume; aparate de şlefuit, acţionate manual; aparate de sudură; non-electrice; aparate de trefilat 

sârmă (scule manuale); aparate de tuns animate; aparate de tuns părul, electrice şi acţionate cu 

baterii; aparate de tuns părul, non-electrice; aparate electrice pentru tuns (instrumente manuale); 

aparate electrice pentru îndepărtarea firelor de pe ţesături (instrumente manuale); bandă cu cârlig 

pentru tragerea cablurilor; atomizoare acţionate manual, de uz industrial sau comercial; bare de 

extensie pentru unelte manuale; barde (scule manuale), bare de tăiat (scule de mână); baroase; 

baroase (scule manuale); barzi; berbeci (unelte manuale); unelte de bobinare; burghie; burghie de 

zidărie pentru unelte manuale; burghie elicoidaie destinate utilizării cu scule cu acţionare 



manuală; burghie pentru dulgheri; burghie rotative (unelte acţionate manual); burghie (lunete 

manuale); buterole (scule); cadre de ferăstraie de mână; cadre de ferăstraie pentru metale 

acţionate manual; capete de şurubelniţă pentru unelte de mână; capete de unelte ascuţite; cârlige 

manuale; cavile de matisit; cazmale (unelte); centuri pentru unelte; chei combinate cu clichet cap 

flexibil; chei de bujii; chei cu clichet (scule manuale); chei pentru filiere; chei pentru filtre de 

ulei; chei pentru prezoane; chei pentru tarozi acţionate manual; chei pentru ţevi; chei reglabile; 

chei tubulare; chei universale; ciocane, ciocane de lemn şi baroase; cleme de prindere (scule 

manuale); cleme utilizate la susţinerea pieselor de prelucrat; cleşti; etichete (unelte); coame; 

coase actiononate manual; inele pentru coase; cosoare; concasoare pentru piatră (unelte acţionate 

manual); cosoraşe; cricuri manuale (unete manuale); instrumente pentru culesul fructelor; 

cultivatoare de grădina cu trei dinţi; cultivatoare manuale pentru grădinărit; cuţit de rindea; 

discuri abrazive pentru şlefuit (componente de unelte acţionate manual); dispozitive acţionate 

manual pentru tăierea ţevilor; dispozitive de curăţat boabele de porumb, acţionate manual; 

dispozitive de curăţat cartofi (cuţite); dispozitive de curbat ţevi (unelte acţionate manual); 

dispozitive de fixare pentru tâmplărie şi dogărie; dispozitive de nituire acţionate manual; 

dispozitive pentru ascuţirea burghielor (cu acţionare manuală); dispozitive pentru răspândirea 

îngrăşămintelor (manuale); extractoare (scule); fălci din metal pentru menghine; feliatoare, 

acţionate manual; ferăstraie acţionate manual pentru nituri; fierăstraie coadă-de-şoarece (unelte 

acţionate manual); ferăstraie cu coardă (unelte acţionate manual); ferăstraie de mână; ferăstraie 

mecanice (scule manuale); unelte manuale de grădinărit; greble; grape acţionate manual; 

harpoane; filiere inelare; inserţii de tăiere destinate utilizării cu scule manuale; instrumente 

acţionate manual; instrumente de ascuţit; instrumente de fixare şi îmbinare; instrumente de tăiat 

ţevi; întinzătoare de fire şi benzi metalice (scule); lame de ferăstraie; leviere; lame (scule); lopeţi; 

macete; maiuri (instrumente manuale); mandrine (scule); mânere de mecanisme cu clichet; 

maşini de găurit; maşini de frezat lunete acţionate manual; maşini de pulverizare (unelte 

acţionate manual) de uz agricol pentru pulverizarea insecticidelor, maşini de tăiat; maşini de teşit 

(unelte de mână); maşini de tocat, acţionate manual; maşini de tuns; maşini pentru demontat şi 

tăiat sârma (acţionate manual); maşini pentru tăiat plăci ceramice (unelte acţionate manual); 

matriţe de tăiere destinate utilizării cu scule manuale; matriţe de decupat (unelte acţionate 

manual); menghine; mistrii; mojare pentru pisat; pânze de ferăstraie de mână; patente pentru 

sârmă (scule manuale); perii de sârmă (unelte acţionate manual); perii din oţel lunete de mână); 

piele de ascuţit; pistoale de călăfătuire; pile (scule); pompe acţionate manual pentru pomparea 

apei din fântâni; pompe de aer, acţionate manual; pompe de desfundat ţevi [unelte acţionate 

manual]; pompe de gresat; pompe de gresat [acţionate manual]; pompe de mână; pompe pentru 

lichide (acţionate manual); port-matriţe (scule manuale); raboteze; raclete; răngi; răzuitoare; 

rindele; săpăligi; satâre; sule, acţionate manual; seceră (unelte acţionate manual); seturi de 

tacâmuri; sfredete (scule); spatule (unelte manuale); stanţe (unelte manuale); scule; şurubelniţe; 

tacâmuri, cuţite de bucătărie şi ustensile de tăiat de bucătărie; târnăcoape; topoare; toporişti; 

unelte acţionate manual pentru dezizolarea cablurilor; unelte manuale pentru tăiere, găurire, 

şlefuire, ascuţire şi tratarea suprafeţei; unelte manuale şi instrumente pentru tratarea materialelor 

şi pentru construcţie, reparaţie şi întreţinere; unelte pentru agricultură, grădinărit și peisagistică: 

unelte pentru ridicat (cricuri): vârfuri de burghie manuale: vătraie. 

Clasa 35 



Asistenţă în afaceri; management şi servicii administrative; servicii de publicitate; marketing şi 

promovare; administrarea vânzărilor; comandă computerizată de stoc, servicii administrative 

pentru preluarea comenzilor; prelucrare electronică a comenzilor; servicii de comenzi online; 

servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu articolele din clasa 7 si 8 ; primirea, 

prelucrarea şi gestionarea comenzilor (lucrări de birou), publicitate; prezentarea produselor prin 

toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul; servidi de import export; 

strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate de produse (cu excepţia transportului 

acestora), permiţând dienţior să vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste produse; astfel de 

servidi 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 poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web 

sau al emisiunilor de tip teleshopping. 

 


