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Cereri Mărci publicate în 04/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04113 28/05/2021 WEALTH HOUSE SRL THE TAKEOVERS

2 M 2021 04230 28/05/2021 MARIUS MARINESCU Grand Hotel Regal

3 M 2021 04231 28/05/2021 CRISTIAN-GHEORGHE IORGA SEPSI TAXI

4 M 2021 04233 28/05/2021 ENDOVASCULAR SRL FIBROID COMMUNITY

5 M 2021 04234 28/05/2021 THIRDEYE CONSULTING SRL Dental Spa

6 M 2021 04235 28/05/2021 THIRDEYE CONSULTING SRL Dentopia

7 M 2021 04236 28/05/2021 COMVIV SRL NATURAL SMILE DENTAL
CLINIC BY Dr. Pop

8 M 2021 04237 28/05/2021 STEEL BUSINESS SRL ALBĂ CA ZĂPADA

9 M 2021 04238 28/05/2021 IOAN MOLDOVAN Stupina Moldovan

10 M 2021 04239 28/05/2021 DORU ȚURCANU CARBON Deep

11 M 2021 04240 28/05/2021 DORU ȚURCANU CARBON Ristorante

12 M 2021 04241 28/05/2021 ADF PROD SRL Performanța este convingătoare

13 M 2021 04242 28/05/2021 ELAINE SRL The Garrison

14 M 2021 04244 28/05/2021 ZDROVIT ROMANIA SRL SUSTIMUN

15 M 2021 04245 28/05/2021 EUSEBIO-GEORGE TUDOR GET WARRIOR

16 M 2021 04246 28/05/2021 ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV
MASTERKART

masterkart

17 M 2021 04247 28/05/2021 SEBASTIAN GANŢA Foster

18 M 2021 04248 28/05/2021 BODEGAS Y VIÑEDOS DE
AGUIRRE S.A.

SOL DE CHILE

19 M 2021 04249 28/05/2021 AZRA FRESH FRUCT SRL CARDIO ENERGY DRINK

20 M 2021 04250 28/05/2021 CLAUDIU-IULIAN PÂNDARU-
RUGINA
FLORIN AURELIAN NEGRUTIU
CONSTANTIN ALEXANDRU
LIVADARIU
CRISTIAN POPESCU

R REPUBLICA

21 M 2021 04251 28/05/2021 PARSEC ORIGINAL
MASTERCRAFT SRL

P pickolo.app

22 M 2021 04252 29/05/2021 DELPHI ELECTRIC SRL
STUDIO FX SRL

DELEX THE FUTURE IS
ELECTRIC

23 M 2021 04253 29/05/2021 ZIANA PREST SRL ZIANA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 04254 30/05/2021 DANA CODRUTA MERLUSCA Biserica Altfel

25 M 2021 04255 30/05/2021 FLORINA - MARIANA PAL DROP
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(210) M 2021 04113
(151) 28/05/2021
(732) WEALTH HOUSE SRL, BLD.

BUCURESTI, NR. 2F, BL. 15F, SC.
F, ET. 5, AP. 21, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
THE TAKEOVERS

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

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printr-
un site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de servicii de divertisment în club, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani (divertisment), organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente

pentru divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de petreceri, organizare de prezentări
în scopuri recreative, organizare de serbări
în scopuri de divertisment, organizare de
serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole de divertisment, organizare de
spectacole pe scenă, organizare de spectacole
vizuale, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor (servicii
de impresar), planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), planificarea de
petreceri, planificarea de spectacole, prezentări
audiovizuale, servicii de divertisment, servicii
de divertisment audio, servicii de diverstisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment furnizate on-line printr-
o bază de date computerizată sau prin internet,
servicii de divertisment furnizate prin telefon,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment pentru marele public, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment sub formă de
concursuri, servicii de divertisment sub formă
de programe de televiziune webcam, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de montaj de divertisment lejer,
organizarea de turnee sub formă de servicii de
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divertisment, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri educative, organizare și coordonare de
baluri, planificarea de recepții (divertisment).

───────

(210) M 2021 04230
(151) 28/05/2021
(732) MARIUS MARINESCU, STR.

IONASCU NR. 36, JUD. OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

(540)
Grand Hotel Regal

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

43. Servicii hoteliere
───────

(210) M 2021 04231
(151) 28/05/2021
(732) CRISTIAN-GHEORGHE IORGA,

STR. CRANGULUI NR.13,
BL.21;SC.A, AP.6, JUD. COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520042,
COVASNA, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, NICOLAE
IORGA NR.61, BL.10E, SC.B,
AP.9, JUD. COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

SEPSI TAXI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.01.09

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

39. serviciu de transport al pasagerilor,
organizarea transportului, servicii de transport,
logistică de transport organizare de servicii de
transport de pasageri, pentru alte persoane, prin
intermediul unei aplicații online, consultanță în
domeniul serviciilor de transport, oferită de call
center-uri și de hotline-uri, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu transportul, servicii de agenție
pentru organizarea transportului de călători,
servicii computerizate de informare privind
transportul pasagerilor, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, servicii
de consultanță în domeniul transportului,
informații privind transportul, transport terestru
de pasageri, transport rutier de pasageri,
logistică de transport, închirierea mijloacelor
de transport, transport terestru de persoane,
transport de călători în taxi, transport în taxi
pentru persoanele aflate în scaun cu rotile,
consultanță profesională privind transportul,
servicii de transport de pasageri, transport.

───────

(210) M 2021 04233
(151) 28/05/2021
(732) ENDOVASCULAR SRL, STR.

SOFIA NR. 78, AP. 2, BIROUL 1,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FIBROID COMMUNITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 29.01.11
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(591) Culori revendicate:bej (HEX #fbe3cd)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de administrare a comunităților
online
38. Furnizarea de forumuri online, comunicare
prin bloguri online
41. Furnizarea de tutoriale online, furnizarea de
instruire online, educație cu privire la sănătatea
fizică, educație în domeniul sănătății, servicii
educative pentru adulți în domeniul medicinei
44. Servicii de furnizare de informații medicale

───────

(210) M 2021 04234
(151) 28/05/2021
(732) THIRDEYE CONSULTING

SRL, STR. MARTA BIBESCU
NR. 39, CONSTRUCŢIA C1,
SAT, BALOTEŞTI, JUD. ILFOV,
COMUNA BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Dental Spa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2021 04235
(151) 28/05/2021
(732) THIRDEYE CONSULTING

SRL, STR. MARTA BIBESCU
NR. 39, CONSTRUCŢIA C1,
SAT, BALOTEŞTI, JUD. ILFOV,
COMUNA BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Dentopia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Servicii stomatologice.
───────
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(210) M 2021 04236
(151) 28/05/2021
(732) COMVIV SRL, STR. GHEORGHE

DOJA NR. 76, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)

NATURAL SMILE DENTAL
CLINIC BY Dr. Pop

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 05.03.13; 05.03.14; 14.03.01;
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
44. Servicii de stomatologie.

───────

(210) M 2021 04237
(151) 28/05/2021
(732) STEEL BUSINESS SRL, STR.

CERNIȘOARA NR. 86A, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ALBĂ CA ZĂPADA

(531) Clasificare Viena:
02.01.07; 20.07.02; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
41. Academii (educație), acordarea de premii în
educație, administrarea serviciilor educaționale,
cercetare în domeniul educației, consultanță
profesională referitoare la educație, coordonare
de cursuri, coordonare de cursuri, seminarii și
ateliere de lucru, coordonare de evenimente
educative, coordonare de expoziții cu scop
educativ, servicii oferite de creșe (educație),
cursuri de instruire în tabere educative,
cursuri de limbi, cursuri lingvistice, cursuri
prin corespondență, cursuri în cadrul taberelor
educative, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri școlare pentru pregătirea
examenelor, educație, educație preșcolară,
elaborare de cursuri de instruire și de examene,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, formare continuă, furnizare
de creșe (educative), furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de cursuri
de instruire, furnizare de cursuri de instruire
online, furnizare de cursuri educaționale,
furnizare de demonstrații educative, furnizare
de informații cu privire la instruire, furnizare de
informații în materie de educație, furnizare de
informații despre învățământ online, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizarea de
instruire online, furnizarea educației, furnizare
de informații bibliografice, furnizare de informații
în materie de educație, instruire, instruire
computerizată, instruire educativă, organizare
de activități didactice, învățământ liceal,
organizare de ateliere și seminare, organizare
de cursuri, organizare de cursuri de limbi
străine, organizare de cursuri de instruire,
organizare de cursuri prin corespondență,
organizare de evenimente educative, organizare
de cursuri prin metode de învățare la distanță,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de expoziții în scop educativ, organizare de
expoziții în scop de instruire, organizare de
jocuri educaționale, organizare de seminarii,
organizare de seminarii educative, organizare de
seminarii pe teme de educație, organizare de
verificări educaționale, organizare și coordonare
de cursuri, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de seminare de formare, organizare
și coordonare de întâlniri în domeniul educației,
organizare și coordonare de conferințe cu scop
educativ, organizarea de programe didactice,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
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organizarea și conducerea de simpozioane,
organizarea și conducerea de seminarii,
organizarea și susținerea de târguri de educație,
orgzanizare de expoziții cu scop educativ, servicii
de predare în licee (educație), servicii de predare
în școli primare (educație), pregătire și instruire,
seminarii educative, servicii de consultanță
în domeniul educației, servicii de evaluare
didactică, servicii de informare cu privire la școli,
servicii de instruire a profesorilor, servicii de
instruire și formare, servicii de predare a limbii
engleze, servicii de învățământ liceal, servicii
de învățământ primar, servicii de recreere și
instruire, servicii educaționale furnizate de școli,
servicii educaționale furnizate de licee, servicii
educaționale pentru copii, servicii educaționale
pentru furnizarea de cursuri de instruire,
servicii educaționale și de predare, servicii
educative oferite de școlile prin corespondență,
servicii educative sub formă de cursuri la
nivel academic, servicii școlare, servicii școlare
pentru predarea de limbi străine, stabilirea de
standarde educaționale, stabilirea de standarde
de pregătire profesională, teste educative.

───────

(210) M 2021 04238
(151) 28/05/2021
(732) IOAN MOLDOVAN, UITA NR.

139, JUDEȚUL MUREȘ, 547088,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Stupina Moldovan

(531) Clasificare Viena:
03.13.04; 27.05.01

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

5. Suplimente alimentare, preparate dietetice,
polen de albine de uz medical.

30. Miere, miere naturală, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi.
31. Polen de albine (brut), polen de albine
(neprocesat).
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 04239
(151) 28/05/2021
(732) DORU ȚURCANU, STR.

BALTAGULUI NR. 11, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CARBON Deep

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Consiliere în afaceri privind francizarea de
restaurante, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, consultanţă privind conducerea
întreprinderilor în sistem de franciză, furnizare de
asistenţă pentru înfiinţarea unei afaceri în sistem
de franciză, administrare a afacerilor pentru
restaurante, asistenţă pentru administrarea
afacerilor în domeniul înfiinţării şi exploatării
restaurantelor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet şi livrare la domiciliu.
39. Servicii de livrare de mâncare, livrare de
alimente şi băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de
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mâncare la pachet (take-away), servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 04240
(151) 28/05/2021
(732) DORU ȚURCANU, STR.

BALTAGULUI NR. 11, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CARBON Ristorante

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Consiliere în afaceri privind francizarea de
restaurante, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, consultanţă privind conducerea
întreprinderilor în sistem de franciză, furnizare de
asistenţă pentru înfiinţarea unei afaceri în sistem
de franciză, administrare a afacerilor pentru
restaurante, asistenţă pentru administrarea
afacerilor în domeniul înfiinţării şi exploatării
restaurantelor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet şi livrare la domiciliu.
39. Servicii de livrare de mâncare, livrare de
alimente şi băuturi preparate pentru consum.,
Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de
mâncare la pachet (take-away), servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 04241
(151) 28/05/2021
(732) ADF PROD SRL, STR. DIMITRIE

LEONIDA NR. 113C, JUD. NEAMŢ,
MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ,
NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)
Performanța este

convingătoare
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Ferestre din aluminiu, jaluzele exterioare
din metal, jaluzele rulante din oțel, jaluzele
lamelare din metal, jaluzele metalice de exterior,
jaluzele venețiene (de exterior), din metal,
obloane metalice pentru siguranță, obloane
metalice pentru arhitectură, rulouri metalice
pentru ferestre, rulouri metal pentru geamuri
glisante, rulouri (exterioare) din metal, rulouri
opace din metal (exterior), cercevele pentru
ferestre din aluminiu, uși rezidențiale din
aluminiu, uși din aluminiu pentru curți interioare,
uși din aluminiu, ferestre metalice, accesorii
metalice pentru ferestre, uși și ferestre din metal,
feronerie pentru uși, uși metalice antifoc, uși
metalice blindate, uși metalice basculante, rame
de uși (metalice), zăvoare de uși metalice, cadre
metalice pentru încuietori pentru uși metalice,
uși, armături metalice pentru uși, uși exterioare
din metal, garnituri metalice pentru uși, uși de
garaj metalice, uși metalice pentru clădiri, uși
batante din metal, amortizoare din metal pentru
uși, uși metalice pentru curți interioare, uși pentru
curți interioare (cu ramă metalică), uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal.
19. Ferestre din pvc, obloane externe pentru
ferestre nemetalice, obloane de exterior
nemetalice pentru clădiri, rulouri exterioare
din plastic, rulouri antiefracție din materiale
nemetalice, tocuri de ferestre din lemn placat
cu aluminiu, ferestre nemetalice, profiluri pentru
ferestre, geamuri pentru ferestre, pervazuri de
ferestre (nemetalice), glafuri nemetalice (de
ferestre), sticlă colorată pentru ferestre, tocuri
de ferestre (nemetalice), rame de ferestre
(nemetalice), uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, obloane nemetalice
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pentru ferestre, rame de lemn pentru ferestre,
plase de insecte (nemetalice) pentru ferestre,
ferestre pentru acoperiș realizate din materiale
plastice, sticlă sub formă de foi folosită la
ferestre, ferestre de acoperiș în formă de
evantai, din materiale nemetalice, ansambluri
de ferestre cu fante de ventilație (nemetalice),
uși nemetalice, uși din sticlă, uși rotative
nemetalice, uși din vinil, uși pliante nemetalice,
uși ignifuge, nemetalice, uși de garaj nemetalice,
uși exterioare, nu din metal, uși vitrate, nu din
metal, plase de insecte (nemetalice) pentru uși,
uși cu plasă, nu din metal, sticlă sub formă de foi
folosită la uși.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și ridicata
în legătură cu ferestre din aluminiu, jaluzele
exterioare din metal, jaluzele rulante din oțel,
jaluzele lamelare din metal, jaluzele metalice
de exterior, jaluzele venețiene (de exterior)
din metal, obloane metalice pentru siguranță,
obloane metalice pentru arhitectură, rulouri
metalice pentru ferestre, rulouri metalice pentru
geamuri glisante, rulouri (exterioare) din metal,
rulouri opace din metal (exterior), cercevele
pentru ferestre din aluminiu, uși rezidențiale din
aluminiu, uși din aluminiu pentru curți interioare,
uși din aluminiu, ferestre metalice, accesorii
metalice pentru ferestre, uși și ferestre din metal,
feronerie pentru uși, uși metalice antifoc, uși
metalice blindate, uși metalice basculante, rame
de uși (metalice), zăvoare de uși metalice, cadre
metalice pentru încuietori pentru uși metalice,
uși, armături metalice pentru uși, uși exterioare
din metal, garnituri metalice pentru uși, uși de
garaj metalice, uși metalice pentru clădiri, uși
batante din metal, amortizoare din metal pentru
uși, uși metalice pentru curți interioare, uși pentru
curți interioare (cu ramă metalică), uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
ferestre din pvc, obloane externe pentru ferestre
nemetalice, obloane de exterior nemetalice
pentru clădiri, rulouri exterioare din plastic,
rulouri antiefracție din materiale nemetalice,
tocuri de ferestre din lemn placat cu aluminiu,
ferestre nemetalice, profiluri pentru ferestre,
geamuri pentru ferestre, pervazuri de ferestre
(nemetalice), glafuri nemetalice (de ferestre),
sticlă colorată pentru ferestre, tocuri de ferestre
(nemetalice), rame de ferestre (nemetalice),
uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, obloane nemetalice pentru ferestre,
obloane externe pentru ferestre nemetalice,
rame de lemn pentru ferestre, plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre, ferestre pentru
acoperiș realizate din materiale plastice, sticlă
sub formă de foi folosită la ferestre, ferestre
de acoperiș în formă de evantai din materiale
nemetalice, ansambluri de ferestre cu fante

de ventilație (nemetalice), uși nemetalice, uși
din sticlă, uși rotative nemetalice, uși din vinil,
uși pliante nemetalice, uși ignifuge, nemetalice,
uși de garaj nemetalice, uși exterioare, nu din
metal, uși vitrate, nu din metal, plase de insecte
(nemetalice) pentru uși, uși cu plasă, nu din
metal, sticlă sub formă de foi folosită la uși,
servicii de publicitate referitoare la produsele
din clasele 6 si 19, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
și ridicata de ferestre din aluminiu, jaluzele
exterioare din metal, jaluzele rulante din oțel,
jaluzele lamelare din metal, jaluzele metalice
de exterior, jaluzele venețiene (de exterior)
din metal, obloane metalice pentru siguranță,
obloane metalice pentru arhitectură, rulouri
metalice pentru ferestre, rulouri metalice pentru
geamuri glisante, rulouri (exterioare) din metal,
rulouri opace din metal (exterior), cercevele
pentru ferestre din aluminiu, uși rezidențiale
din aluminiu, uși din aluminiu pentru curți
interioare, uși din aluminiu, ferestre metalice,
accesorii metalice pentru ferestre, uși și ferestre
din metal, feronerie pentru uși, uși metalice
antifoc, uși metalice blindate, uși metalice
basculante, rame de uși (metalice), zăvoare
de uși metalice, încuietori pentru uși metalice,
cadre metalice pentru uși, armături metalice
pentru uși, uși exterioare din metal, garnituri
metalice pentru uși, uși de garaj metalice,
uși metalice pentru clădiri, uși batante din
metal, amortizoare din metal pentru uși, uși
metalice pentru curți interioare, uși pentru
curți interioare (cu ramă metalică), uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
ferestre din pvc, obloane externe pentru ferestre
nemetalice, obloane de exterior nemetalice
pentru clădiri, rulouri exterioare din plastic,
rulouri antiefracție din materiale nemetalice,
tocuri de ferestre din lemn placat cu aluminiu,
ferestre nemetalice, profiluri pentru ferestre,
geamuri pentru ferestre, pervazuri de ferestre
(nemetalice), glafuri nemetalice (de ferestre),
sticlă colorată pentru ferestre, tocuri de ferestre
(nemetalice), rame de ferestre (nemetalice),
uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, obloane nemetalice pentru ferestre,
obloane externe pentru ferestre nemetalice,
rame de lemn pentru ferestre, plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre, ferestre pentru
acoperiș realizate din materiale plastice, sticlă
sub formă de foi folosită la ferestre, ferestre
de acoperiș în formă de evantai din materiale
nemetalice, ansambluri de ferestre cu fante
de ventilație (nemetalice), uși nemetalice, uși
din sticlă, uși rotative nemetalice, uși din vinil,
uși pliante nemetalice, uși ignifuge, nemetalice,
uși de garaj nemetalice, uși exterioare, nu
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din metal, uși vitrate, nu din metal, plase de
insecte (nemetalice) pentru uși, uși cu plasă,
nu din metal, sticlă sub formă de foi folosită
la uși, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază
de catalog, servicii de publicitate, marketing și
promovare pentru ferestre din aluminiu, jaluzele
exterioare din metal, jaluzele rulante din oțel,
jaluzele lamelare din metal, jaluzele metalice
de exterior, jaluzele venețiene (de exterior)
din metal, obloane metalice pentru siguranță,
obloane metalice pentru arhitectură, rulouri
metalice pentru ferestre, rulouri metalice pentru
geamuri glisante, rulouri (exterioare) din metal,
rulouri opace din metal (exterior), cercevele
pentru ferestre din aluminiu, uși rezidențiale din
aluminiu, uși din aluminiu pentru curți interioare,
uși din aluminiu, ferestre metalice, accesorii
metalice pentru ferestre, uși și ferestre din metal,
feronerie pentru uși, uși metalice antifoc, uși
metalice blindate, uși metalice basculante, rame
de uși (metalice), zăvoare de uși metalice, cadre
metalice pentru încuietori pentru uși metalice,
uși, armături metalice pentru uși, uși exterioare
din metal, garnituri metalice pentru uși, uși de
garaj metalice, uși metalice pentru clădiri, uși
batante din metal, amortizoare din metal pentru
uși, uși metalice pentru curți interioare, uși pentru
curți interioare (cu ramă metalică), uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
ferestre din pvc, obloane externe pentru ferestre
nemetalice, obloane de exterior nemetalice
pentru clădiri, rulouri exterioare din plastic,
rulouri antiefracție din materiale nemetalice,
tocuri de ferestre din lemn placat cu aluminiu,
ferestre nemetalice, profiluri pentru ferestre,
geamuri pentru ferestre, pervazuri de ferestre
(nemetalice), glafuri nemetalice (de ferestre),
sticlă colorată pentru ferestre, tocuri de ferestre
(nemetalice), rame de ferestre (nemetalice),
uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, obloane nemetalice pentru ferestre,
obloane externe pentru ferestre nemetalice,
rame de lemn pentru ferestre, plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre, ferestre pentru
acoperiș realizate din materiale plastice, sticlă
sub formă de foi folosită la ferestre, ferestre
de acoperiș în formă de evantai din materiale
nemetalice, ansambluri de ferestre cu fante
de ventilație (nemetalice), uși nemetalice, uși
din sticlă, uși rotative nemetalice, uși din vinil,
uși pliante nemetalice, uși ignifuge, nemetalice,
uși de garaj nemetalice, uși exterioare, nu din
metal, uși vitrate, nu din metal, plase de insecte
(nemetalice) pentru uși, uși cu plasă, nu din
metal, sticlă sub formă de foi folosită la uși,
gestiunea afacerilor comerciale, asistență în

afaceri, management și servicii administrative în
legătură cu produsele din clasele 6 si 19, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la produsele din clasele 6 si
19, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor
să vadă şi 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,
al cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
37. Termoizolare de ferestre, întreținere de
ferestre, reparații de ferestre, instalare de
ferestre, instalare de uși și ferestre, reparare
de tocuri pentru uși și ferestre, instalarea de
componente de etanșare împotriva curenților
de aer pentru ferestre glisante, instalare de
uși, instalare de accesorii de uși, servicii de
întreținere și reparații privind dispozitivele de uși
automate.

───────

(210) M 2021 04242
(151) 28/05/2021
(732) ELAINE SRL, STR. VALERIU

BRANISTE NR. 7, AP. 2, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
The Garrison

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii hoteliere,
servicii de cantină, servicii de restaurant, servicii
de bucătari personali, furnizarea de informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii furnizate de persoane sau întreprinderi al
căror scop este de a pregăti alimente şi băuturi
pentru consum, precum şi de a furniza servicii
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de cazare şi masă în hoteluri, pensiuni sau alte
unităţi care oferă cazare temporară, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de lounge cu
narghilea.

───────

(210) M 2021 04244
(151) 28/05/2021
(732) ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.

SEVASTOPOL NR. 13-17, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
SUSTIMUN

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

3. Preparate pentru curățare, odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă
nemedicinale, detergenți, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopuri
medicale, produse de curățat, detergenți de
uz menajer, lichide degresante, lichide de
curățare, lichid de spălare, odorizante de
casă, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, preparate decapante (degresante),
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii și
încălțămintei, preparate pentru spălare, produse
de curățare pentru vehicule, produse pentru
spălare, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, șervețele impregnate cu
preparate de curățare, săpun praf, săpun de
uz casnic, substanțe degresante, uleiuri de
curățare, articole de parfumerie și odorizante,
apă de parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
arome (uleiuri esențiale), apă de colonie,
mosc (natural), mosc (parfumerie), loțiuni
și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru corp
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, produse de parfumerie sintetice,
preparate parfumate, parfumuri solide, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, parfumuri, ape de
toaletă, balsamuri (nemedicinale), balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, preparate
cosmetice, creme de masaj, nemedicinale,
produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, cosmetice și preparate cosmetice,

cosmetice nemedicinale, fibre de uz cosmetic,
lac de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
produse de masaj, nemedicamentoase, produse
de curățare pentru perii cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, uleiuri și
loțiuni cosmetice pentru masaj, unguente de
uz cosmetic, vată de uz cosmetic, uleiuri
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală
nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic, truse
cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă de
dinți ingerabilă, comprimate de pastă de dinți
solidă, pastă de dinți sub formă de gumă de
mestecat.
5. Preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, respectiv: adezivi pentru
protezele dentare, lac dentar, cimenturi dentare,
materiale pentru amprenta dentarã, masticuri
dentare, produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, preparate pentru facilitarea creșterii
dinţilor, pastã de dinți medicinalã, preparate și
produse sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical, preparate
dietetice, produse și articole pentru igienă,
pastă de dinți medicamentoasă, aliaje dentare,
benzi adezive pentru proteze dentare, ceară
dentară, cauciuc de uz dentar, ceară pentru
mulaje dentare, apă de gură pentru uz
medical, apă medicinală de gură, apă de
gură medicamentoasă, apă de gură de uz
medical, ape de gură medicinale împotriva
cariilor, ape de gură de uz medical, ape de
gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi
chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, caşete pentru
uz farmaceutic, caşete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de
uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, colagen de uz medical, componente
sanguine, feromoni pentru uz medical, enzime
de uz medical, lactoză de uz medical,
hemoglobină, grăsimi de uz medical, geluri
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de masaj de uz medical, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale
pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
picături de ochi, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bandaje adezive, bandaje pentru
pansat, plasmă sangvină, oxigen de uz
medical, microbicide, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale și
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, preparate de toaletă medicinale,
produse rehidratante medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, șampon medicinal,
șampoane medicinale, remedii naturale și
farmaceutice, seringi preumplute de uz medical,
truse portabile cu medicamente, suplimente
nutritive de uz veterinar, uleiuri medicamentoase
pentru bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, acetați de uz farmaceutic,
acizi de uz farmaceutic, agenți antivirali,
agenți antiaritmici, suplimente alimentare de
uz medical, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
lichide de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază
de minerale, medicamente, medicamente
antialergice, medicamente homeopate, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate farmaceutice antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe
farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de

odorizarea aerului de uz menajer, comercial
sau industrial, sprayuri pentru împrospătarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide
sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii
mici, lapte praf (alimente pentru sugari),
alimente pentru diabetici de uz medical,
băuturi de uz medical, ceai medicinal, capsule
pentru slăbit, băuturi (suplimente dietetice),
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, săruri de ape
minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
antioxidante, suplimente nutritive, dezinfectanți
și antiseptice, dezinfectanți de uz medical,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale.
10. Instrumente farmaceutice, aparate pentru
administrarea produselor farmaceutice, tăietoare
de pastile, aparate și instrumente medicale
și veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, ace pentru injecții,
de uz medical, pulverizatoare de uz medical,
pulverizatoare pentru uz medical (acționate
manual), aparate ortopedice, centuri medicale,
orteze, orteze medicale.

───────
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(210) M 2021 04245
(151) 28/05/2021
(732) EUSEBIO-GEORGE TUDOR,

STR. 1 MAI NR. 66A, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

GET WARRIOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06

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

clase:
41. Organizare de competiții, organizarea de
competiții sportive, organizare de competiții
recreative, organizarea de competiții sportive,
administrare (organizare) de competiții,
organizare de competiții pentru divertisment,
organizare și coordonare de competiții,
organizare de competiții și evenimente sportive,
organizare de activități sportive sau competiții,
organizare de evenimente și competiții sportive,
organizare și coordonare de competiții sportive,
organizare de competiții sub formă de
curse, organizare, planificare și coordonare de
competiții sportive, servicii sportive, activități
sportive, antrenamente sportive, furnizarea
instalațiilor sportive, organizarea turneelor
sportive, producție de evenimente sportive,
furnizare de instalații pentru turnee sportiv,
organizare și coordonare de evenimente
sportive, servicii de antrenament pentru activități
sportive, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, organizare de evenimente
și concursuri sportive, organizarea de cursuri

de pregătire în activități sportive, servicii de
divertisment sub forma de evenimente sportive.

───────

(210) M 2021 04246
(151) 28/05/2021
(732) ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV

MASTERKART, STR. PRUNULUI
15, BL.8, SC.E, AP.2, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(540)

masterkart

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.01.08

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

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

───────
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(210) M 2021 04247
(151) 28/05/2021
(732) SEBASTIAN GANŢA, ALE.

BRAZILOR, BL. 64, SC. 1, ET. 3,
AP. 10, JUDETUL HUNEDOARA,
URICANI, HUNEDOARA,
ROMANIA

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

(540)
Foster

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

25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
articole care servesc la acoperirea capului,
hanorace, hanorace sport, hanorace cu glugă,
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste.
35. Regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor: îmbrăcăminte, tricoturi
(îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni,
rochii pentru femei, rochii lungi de seară,
fuste permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin

cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul referitoare la îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive,
costume sportive pentru jogging, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, rochii lungi
de seară, fuste, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul online îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, articole care servesc la
acoperirea capului, hanorace, hanorace sport,
hanorace cu glugă, tricouri, tricouri cu
mânecă scurtă, șosete, pantaloni sport,
maiouri sportive, costume sportive pentru
jogging, bluze, pantaloni, rochii pentru femei,
rochii lungi de seară, fuste (exceptând
transportul lor), informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare îmbrăcăminte, tricoturi
(îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive,
costume sportive pentru jogging, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, rochii lungi de
seară, fuste, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
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lucrari de birou in legatura cu îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, articole care servesc la
acoperirea capului, hanorace, hanorace sport,
hanorace cu glugă, tricouri, tricouri cu
mânecă scurtă, șosete, pantaloni sport, maiouri
sportive, costume sportive pentru jogging,
bluze, pantaloni, rochii pentru femei, rochii
lungi de seară, fuste, informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma
unui ghid de comenzi online, cu functie
de cautare, cu privire la îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
servicii de informatii comerciale furnizate
online prin internet sau o retea globala
de calculatoare, cu privire la îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste.

───────

(210) M 2021 04248
(151) 28/05/2021
(732) BODEGAS Y VIÑEDOS DE

AGUIRRE S.A., AV. MÉXICO 1199,
RECOLETA, SANTIAGO, CHILE

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(540)
SOL DE CHILE

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 04249
(151) 28/05/2021
(732) AZRA FRESH FRUCT SRL, STR.

DRAGOS VODA NR. 6, AP. 5,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

CARDIO ENERGY DRINK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 02.09.01; 02.09.14

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

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

32. Băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, băuturi nealcoolice
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aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare
nealcoolice cu aromă de fructe, băuturi
răcoritoare cu conținut caloric scăzut, apă tonică
(băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
băuturi energizante, băuturi energizante care
conțin cafeină, băuturi energizante (care nu
sunt de uz medical), băuturi izotonice, băuturi
izotonice (nu pentru uz medical).
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, inclusiv publicitate online în
reţele informatice, 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,
servicii de reclamă şi publicitate, publicitate
radio şi de televiziune, servicii de publicitate în
presă, publicitate, consultanţă în afaceri privind
publicitatea, 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 publicitate furnizate pe internet, difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi, servicii de
publicitate şi promovare, precum şi servicii
de consultanţă aferente, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu alimente sau băuturi, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal.

───────

(210) M 2021 04250
(151) 28/05/2021
(732) CLAUDIU-IULIAN PÂNDARU-

RUGINA, STR. FRUNZISULUI,
NR. 27, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA
FLORIN AURELIAN NEGRUTIU,
STR. JUDETULUI, NR. 9, BL. 20,
SC. B, ET. 4, AP. 49, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
CONSTANTIN ALEXANDRU
LIVADARIU, STR. THEODOR D.
SPERANTA, NR. 104, BL. S25,
SC. 2, ET. 3, AP. 52, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA
CRISTIAN POPESCU, STR.
FEROVIARILOR NR. 52, AP. 1,
SECTOR 1, BUCURESTI , 012207,
ROMANIA

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

(540)

R REPUBLICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.01.03

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

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice interactive, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
reviste electronice, cărți electronice, cărți
audio, cărți electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, buletine informative
(electronice), buletine informative descărcabile,
software, aplicații software descărcabile,
software multimedia, software mobil, programe
de calculator înregistrate sau descărcabile,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru crearea de
materiale publicitare online pe site-uri web,
aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
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electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, agende
electronice, aparate și instrumente multimedia,
cabluri de semnal pentru it/av și telecomunicații,
blocnotesuri electronice, cd-drivere pentru
calculatoare, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, echipamente de comunicare,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive
și suporturi pentru stocarea de date, table
electronice interactive whiteboard, terminale
multimedia, baze de date computerizate,
conținut media, benzi audio preînregistrate,
benzi video preînregistrate, broșuri electronice
descărcabile, carduri de memorie usb, cărți
înregistrate pe disc, cd-i-uri pre-înregistrate
(compact discuri interactive), documente
informatice în format electronic, discuri video
pre-înregistrate, discuri (înregistrări audio),
dvd-uri preinregistrate, dvd-uri interactive,
înregistrări audio, înregistrări multimedia,
înregistrări muzicale, hărți electronice care
pot fi descărcate, grafică digitală (software
descărcabil), fotografii digitale descărcabile,
fonturi descărcabile, fișiere digitale (podcast),
înregistrări video, înregistrări video descărcabile,
înregistrări sonore descărcabile, publicații care
pot fi descărcate, podcast-uri descărcabile,
fișiere multimedia descărcabile, software pentru
conferințe.
16. Reviste generaliste (publicații periodice),
reviste (publicații periodice), cărți, ziare,
ziare cotidiene, reviste ca suplimente la
ziare, comunicate de presă tipărite, jurnale,
jurnale (articole tipărite), buletine informative,
pliante informative tipărite, cartonașe informative
tipărite, hârtie și carton, materiale pentru filtrare
din hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, albume
foto și albume pentru colecționari, articole
de papetărie cu excepția mobilei și accesorii
(materiale) educative, articole de papetărie
pentru scris, articole de papetărie pentru birou,
arte vizuale tipărite, benzi desenate, broșuri,
blocnotesuri, caiete, buletine (materiale tipărite),

buletine de știri (materiale tipărite), carnețele,
fișiere, jurnale și agende, materiale imprimate,
materiale educative și didactice, mașini de
birou, notesuri, publicații periodice, publicații
imprimate, publicații educative, publicații de
reclame tipărite, programe tipărite, materiale
pentru educație/învățământ.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, realizarea abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, abonamente la ziare,
servicii publicitare privind ziarele, abonament la
ziare electronice, planificarea de abonamente
la ziare, organizare de abonamente la ziare
electronice, organizare pentru dispunerea de
spațiu publicitar în ziare, servicii de publicitate
în presă, consultanță privind publicitatea în
presă, publicitate în presa de interes general
și în presa de specialitate, servicii de revista
presei, închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, producție
de emisiuni de teleshopping, calcularea cotei
de audiență pentru emisiuni de radio și
televiziune, consultanță în materie de marketing
direct, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, compilare de
anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, campanii
de marketing, creare de texte publicitare,
concepere de material publicitar, concepere
de logouri publicitare, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
concepere de broșuri publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace
de publicitate, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor, organizare
de târguri comerciale, realizare de târguri
comerciale, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale, organizare și realizare
de târguri comerciale, organizare de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de intermediere comercială, servicii de
externalizare sub formă de intermediere de
contracte de servicii pentru terți, intermediere
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de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, marketing pentru evenimente.
38. Transmisie on-line de publicații electronice,
servicii de agenții de presă, servicii de
comunicații ale agențiilor de presă, servicii
ale agențiilor de presă (transmitere de știri),
transmisie de emisiuni televizate, emisiuni
de știri (transmisii), buletine informative
computerizate, servicii de buletine informative
electronice, furnizare de servicii de buletine
informative electronice și camere de chat online,
furnizarea de buletine informative electronice
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de spații de
chat online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, transmisie de știri la organizațiile
care difuzează știri, transmitere electronică de
știri, servicii de agenții de știri electronice,
transmisie de știri și informații de actualitate,
servicii ale agențiilor de știri pentru transmisii
electronice, furnizarea și închirierea de instalații
și echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, comunicarea cu
terminale de computere și acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie și telefonie
mobilă, furnizare de acces la conținut, site-
uri și portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere.
41. Furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizarea de publicații electronice, care nu pot
fi descărcate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, închiriere de reviste,
publicare de reviste, publicare de reviste
electronice, publicare multimedia a revistelor,
publicare de cărți și reviste, publicare de
reviste și cărți, publicare de reviste pe internet,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de reviste, închiriere de
ziare și reviste, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare de reviste în
format electronic pe internet, furnizare online de
reviste cu articole pe teme generale care nu
pot fi descărcate, servicii de bibliotecă online,

și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
închirieri de cărți, publicare de cărți, închiriere
de cărți audio, publicare de cărți audio, publicare
multimedia de cărți, editare de cărți și recenzii,
publicare de cărți și recenzii, furnizarea de
recenzii on-line pentru cărți, publicare de cărți
și periodice electronice online, publicare de
ziare, publicare multimedia a ziarelor, publicare
online de ziare electronice, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de
ziare electronice accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate care conține
informații extrase din ziare, servicii jurnalistice,
servicii jurnalistice în sistem liber-profesionist,
publicare de jurnale, publicare multimedia a
jurnalelor, consultanță editorială, servicii de
consultanță în domeniul editorial, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni de
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, producție audio, video și
multimedia și fotografie, publicare multimedia,
publicare multimedia de materiale tipărite,
publicarea de materiale multimedia online,
servicii de publicare de software de divertisment
multimedia, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, divertisment
în direct, organizare de spectacole în direct,
organizare de reprezentații în direct, producție
de programe de televiziune în direct, prezentare
de spectacole de divertisment în direct, publicare
de buletine informative, publicare de fișe
informative, servicii pentru publicarea buletinelor
informative, servicii informative cu privire la
sporturi, servicii informative cu privire la filme
video, furnizarea de buletine informative on-
line în domeniul divertismentului sportiv, servicii
de reporteri de știri, distribuire de știri pentru
industria audiovizuală, furnizare de programe
televizate de știri, pregătirea programelor de
știri pentru difuzare, furnizare de știri referitoare
la sport, difuzare de reportaje de către
agenții de știri, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, servicii de editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
28/05/2021-30/05/2021

decât cele publicitare, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
traducere lingvistică, creare (redactare) de
podcast-uri, editare de publicații, editare de
texte scrise, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri cu scop
cultural, educațional sau de divertisment, servicii
de închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
oferite de parcuri de distracție și tematice,
târguri, grădini zoologice și muzee, servicii de
conferințe, organizare de conferințe, organizare
de seminarii și conferințe, coordonare de
conferințe de afaceri, organizare de evenimente
muzicale, producție de evenimente sportive,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
recreative, coordonare de evenimente
educative, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de evenimente sportive, coordonare
de evenimente de divertisment, organizare de
competiții și evenimente sportive, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente în scopuri culturale, educație,
divertisment.
42. 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, furnizare de software
nedescărcabil online, programare de software
pentru publicitate online, furnizare de uz
temporar online de software nedescărcabil,
servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, artă grafică și
design.

───────

(210) M 2021 04251
(151) 28/05/2021
(732) PARSEC ORIGINAL

MASTERCRAFT SRL, SOLA
A314/1/1, JUDEŢ CONSTANŢA,
LUMINA, 907175, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

P pickolo.app

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 02.09.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roz (HEX #ea526f),
albastru (HEX #2595f4), crem (HEX
#fdd9b7)

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

35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04252
(151) 29/05/2021
(732) DELPHI ELECTRIC SRL, STR.

A.I.CUZA NR. 15, JUDEŢ ALBA,
ALBA IULIA, 510193, ALBA,
ROMANIA
STUDIO FX SRL, STR. ION
MANOLESCU NR. 2, BL. 129,
AP. 125, BUCUREŞTI, 011234,
ROMANIA

(540)

DELEX THE FUTURE
IS ELECTRIC

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
340C), negru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare
fără conţinut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare şi dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măşti pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănu
şi de scafandru, aparate de respirat sub apă
pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei şi de uz sanitar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
şi semiprocesate, materiale plastice şi răşini
extrudate destinate utiliza rii în producţie,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, ţevi,
tuburi şi furtunuri flexibile, nu din metal.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalare
şi de reparaţii, extracţie minieră, foraje pentru
extracţia de petrol şi de gaze.

───────

(210) M 2021 04253
(151) 29/05/2021
(732) ZIANA PREST SRL, STR

ENERGIEI NR 25, JUDEŢ
BACAU, BACAU, 600350, BACĂU,
ROMANIA

(540)

ZIANA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 04254
(151) 30/05/2021
(732) DANA CODRUTA MERLUSCA,

SOS GROZAVESTI 54F ET.1 AP.4,
SECTOR 6, BUCURESTI, 060752,
ROMANIA

(540)
Biserica Altfel

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

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

───────
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(210) M 2021 04255
(151) 30/05/2021
(732) FLORINA - MARIANA PAL, STR.

GEORGE COSBUC NR . 3 AP. 6,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

DROP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────


