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Cereri Mărci publicate în 04/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05177 28/07/2021 ELEFANT ONLINE SA ELEFANT.RO

10 M 2021 05605 28/07/2021 PHOENICIA EXPRESS SRL Shop Amfiteatru Phoenicia Blue
View

11 M 2021 05606 28/07/2021 LEKITCHEN SRL Love Life Events

12 M 2021 05607 28/07/2021 COTRUTA PETRU Mr. Kleberr

13 M 2021 05608 28/07/2021 RODICA NEAGU BIOCREDIT

14 M 2021 05609 28/07/2021 Rodica Neagu PCL SPIT

15 M 2021 05610 28/07/2021 ECOLAB SRL 4 clean hand

16 M 2021 05611 28/07/2021 GEORGIANA NICOLETA
GINGARAS

HEAN

17 M 2021 05612 28/07/2021 LIGIA GHERGHESCU ASTRA

18 M 2021 05613 28/07/2021 DIGGER CONTRACTORS SRL DIGGER APARTMENTS

19 M 2021 05614 28/07/2021 CIPRIAN-OTNIEL LUCA Vocea Creștinilor

20 M 2021 05615 28/07/2021 ZENIT CAR WASH SRL RO CONCEPT ZENIT

21 M 2021 05616 28/07/2021 TUDOR CONFECȚII METALICE
S.R.L.

TUDOR Confectii metalice THE
Power of Welders

22 M 2021 05617 28/07/2021 S.C. SIMA GROUP SRL SIMA GROUP

23 M 2021 05618 28/07/2021 SC CERTINVEST SRL Piazzetta QUEEN MARY

24 M 2021 05620 28/07/2021 SARDAN LUCIAN KABINETT WINE & SPIRITS

25 M 2021 05622 28/07/2021 FIVE HOLDING SA brick PREȚURI CORECTE

26 M 2021 05623 28/07/2021 SANTECH LOGISTIC SRL CENTRU de REMORCI
www.centruderemorci.ro

27 M 2021 05624 28/07/2021 CARMEN PRISACARU Arcadia Solum

2 M 2021 05178 28/07/2021 ELEFANT ONLINE SA GIGASALE

3 M 2021 05179 28/07/2021 ELEFANT ONLINE SA ELEFANTFEST

4 M 2021 05180 28/07/2021 ELEFANT ONLINE SA BLACK DAYS

5 M 2021 05182 28/07/2021 ELEFANT ONLINE SA SINGLES DAY

6 M 2021 05385 27/07/2021 GRUP PETROL MARIN SA AXXIS Nova

7 M 2021 05602 28/07/2021 TR IT TEAM SRL electromobilitate

8 M 2021 05603 28/07/2021 GHEORGHE-MARIAN SÎNTOIU SGM COMPANY

9 M 2021 05604 28/07/2021 SC DRUMUL CARULUI SRL HANUL LUI FILUT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
28 M 2021 05625 28/07/2021 ASOCIATIA INSTITUTUL

DE CERCETARE ÎN
PERMACULTURA DIN
ROMÂNIA

SOL și SUFLET

29 M 2021 05627 28/07/2021 SANTECH LOGISTIC SRL CENTRU DE RULOTE
www.centruderulote.ro

30 M 2021 05629 28/07/2021 ANDREI-SILVIU LĂLUCIU FAST CASH

31 M 2021 05630 28/07/2021 ROXANA ALEXANDRA POPA AuthenticMind

32 M 2021 05631 28/07/2021 SPACEPLUS SRL SPACEPLUS

33 M 2021 05632 28/07/2021 LILA ROSSA ENGROS SRL GREENWON

34 M 2021 05633 28/07/2021 SAVENCIA SA LIBERTY LANE

35 M 2021 05634 28/07/2021 IONICA SIMONA VEZETEU NATURIA

36 M 2021 05635 28/07/2021 SILVIU-GABRIEL UDREA ZENITY

37 M 2021 05636 28/07/2021 ASOCIATIA CONFEST
EGYESÜLET

palotakoncert
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(210) M 2021 05177
(151) 28/07/2021
(732) ELEFANT ONLINE SA, STR.

DIMITRIE POMPEIU, NR. 5 - 7, ET.
5, SECTOR 2, BUCURESTI, 70000,
ROMANIA

(540)
ELEFANT.RO

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

35. Servicii de comerţ cu amănuntul.
───────

(210) M 2021 05178
(151) 28/07/2021
(732) ELEFANT ONLINE SA, STR.

DIMITRIE POMPEIU, SECTOR 2,
BUCURESTI, 70000, ROMANIA

(540)
GIGASALE

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

35. Servicii de comerţ cu amănuntul.
───────

(210) M 2021 05179
(151) 28/07/2021
(732) ELEFANT ONLINE SA, STR.

DIMITRIE POMPEIU, SECTOR 2,
BUCURESTI, 70000, ROMANIA

(540)
ELEFANTFEST

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

35. Servicii de comerţ cu amănuntul.
───────

(210) M 2021 05180
(151) 28/07/2021
(732) ELEFANT ONLINE SA, STR.

DIMITRIE POMPEIU, SECTOR 2,
BUCURESTI, 70000, ROMANIA

(540)
BLACK DAYS

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

35. Servicii de comerţ cu amănuntul.
───────

(210) M 2021 05182
(151) 28/07/2021
(732) ELEFANT ONLINE SA, STR.

DIMITRIE POMPEIU, SECTOR 2,
BUCURESTI, 70000, ROMANIA

(540)
SINGLES DAY

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

35. Servicii de comerţ online cu amănuntul.
───────

INCINTA PORT, DANA NR. 34,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

AXXIS Nova

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

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

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

(210) M 2021 05385
(151) 27/07/2021
(732) GRUP PETROL MARIN SA,
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8. Cutite, furculițe si linguri din metale prețioase,
aparate electrice manuale de ras, de tuns si de
tăiat unghii.
9. Aparate si instrumente de uz științific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optica, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare si învățământ, aparate si
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea si reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare si mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat.
18. Piele si imitații de piele, piei de animale,
geamantane si valize, umbrele si bastoane, bice
si articole de selărie.
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchita, os, fildeș, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte si încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni pentru pomul de Crăciun, aparate
pentru sporturi si jocuri diverse.
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un
loc, în beneficiul terților, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienților să le vadă si să le
achiziționeze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca si
compilarea datelor matematice sau statistice,
serviciile agențiilor de publicitate, ca si servicii ca
distribuirea de prospecte, direct sau prin postă,
sau distribuirea de mostre, publicitate în legătură
cu alte servicii, cum ar fi publicitatea pentru
credite bancare sau publicitatea prin radio.
36. Servicii de administrare de imobile, si
anume servicii de închirieri, estimare a bunurilor
imobiliare si finanțare, servicii de "trusturi de
investiții", holdinguri, servicii de brokeraj de
acțiuni si proprietăți.
37. Construcții, reparații, instalații, servicii
referitoare la construcția de clădiri, drumuri,
poduri, baraje sau linii de transmisie si la
servicii ale firmelor specializate în domeniul

construcțiilor, cum sunt cele de zugravi,
instalatori de instalații sanitare si de încălzire,
de montare a acoperișurilor, servicii anexe celor
de construcții, de exemplu inspecția planurilor de
construcții, servicii de construcții navale, servicii
de închiriere de echipamente sau material
de construcții, servicii de reparații, si anume
servicii destinate recondiționării obiectelor în
urma uzurii, defectării, deteriorării sau distrugerii
partiale (readucerea unui edificiu sau a altui
obiect in stare initiala), servicii de reparatii, cum
sunt cele in domeniul electricitatii, mobilierului,
instrumentelor si uneltelor etc., servicii de
întreținere destinate menținerii unui obiect în
starea sa inițială, fără schimbarea proprietăților
acestuia.
38. Servicii care constau în general în difuzarea
de programe de radio si televiziune.
43. Servicii oferite de persoane sau unități al
căror scop este acela de prepara alimente si
băuturi pentru consum, ca si servicii de cazare si
masă în hoteluri, pensiuni si alte unitati de cazare
temporară, servicii de rezervare de spații de
cazare pentru turiști, oferite în special de brokeri
sau agenții de voiaj, pensiuni pentru animale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2021 05602
(151) 28/07/2021
(732) TR IT TEAM SRL, STR GAFTON

LAZAR NR. 13, SECTOR 5,
BUCURESTI, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050208, ROMANIA

(540)
electromobilitate

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/07/2021

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 05603
(151) 28/07/2021
(732) GHEORGHE-MARIAN SÎNTOIU,

STR. VISINILOR NR. 4, AP.
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SGM COMPANY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14; 03.01.01;
02.03.01

(591) Culori revendicate:auriu, verde,
albastru, maro

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

12. Suport pentru roata de rezervă a
autovehiculelor.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
publicitare, de marketing și promoționale, servicii
de comenzi online, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de bunuri,
cu excepţia transportului acestora, permiţând
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 și prin intermediul site-urilor web,
servicii de agenții de import-export.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, ambalarea, îmbutelierea,
împachetarea şi livrarea bunurilor.
40. Servicii de fabricaţie de bunuri.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/07/2021

(210) M 2021 05604
(151) 28/07/2021
(732) SC DRUMUL CARULUI SRL,

MOIECIU DE JOS, NR 55B,
JUDETUL BRASOV, MOIECIU,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
HANUL LUI FILUT

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
43. Asigurare de spații de cazare pentru turiști.

───────

(210) M 2021 05605
(151) 28/07/2021
(732) PHOENICIA EXPRESS SRL,

STR ODAII NR 441-443, CAM 1,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Shop Amfiteatru
Phoenicia Blue View

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 26.04.05

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

clase:
35. Servicii de comert cu amanuntul.

───────

(210) M 2021 05606
(151) 28/07/2021
(732) LEKITCHEN SRL, STR. CLOȘCA

NR. 5, BL. PS11B, SC. 4, ET. 4,
ET. 2, AP. 67, JUDETUL GALATI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Love Life Events

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.03

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educative, de
divertisment și sportive, educație, divertisment
și sport, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), angajarea de personalități
sportive pentru evenimente (servicii de
reprezentanță), servicii oferite de ateliere
recreative, servicii oferite de cabarete și discoteci
( divertisment) , centre de divertisment, servicii
de cluburi de fani, servicii de cluburi de
noapte, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, concerte muzicale pentru
televiziune, consultanță referitoare la planificare
de petreceri, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, 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, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare
de festivaluri de film, degustare de vinuri
(servicii de divertisment), demonstrații de dans
masculin, desfășurare de ceremonii în scopuri
de divertisment, divertisment de radio și
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televiziune, divertisment de tipul concursurilor de
frumusețe, divertisment de tipul degustărilor de
vinuri, divertisment de tipul festivalurilor etnice,
divertisment de tipul prezentărilor de modă,
divertisment de tipul programelor de televiziune
continue în domeniul varietăților, divertisment
de tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor cu laser, divertisment de tipul
spectacolelor de lumini, divertisment prin filme,
divertisment pe internet, divertisment on-line,
divertisment muzical, divertisment interactiv on-
line, divertisment interactiv, divertisment difuzat
într-o rețea globală de comunicații, divertisment
difuzat prin televiziune prin rețele ip, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin cablu,
divertisment difuzat prin tv fără fir, divertisment
(informații în materie de -), divertisment
de tipul turneelor, divertisment furnizat prin
sisteme de videotext, divertisment furnizat prin
telefon, divertisment prin intermediul telefonului,
divertisment radiofonic, divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
educație și instruire, exploatarea sălilor de
dans, filme cinematografice (proiecții de -),
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri de divertisment,
furnizare de case gonflabile în scopuri recreative,
furnizare de centre de recreere, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, 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 echipamente pentru karaoke,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, furnizare de informații, comentarii
și articole în domeniul muzicii prin rețele
de calculatoare, furnizare de instalații de
joacă pentru copii, furnizare de instalații de
karaoke, furnizare de instalații de recreere,
furnizare de instalații de recreere pentru cluburi,
furnizare de instalații de cinematograf, furnizare
de instalații de cinematografe, furnizare de
instalații de divertisment în hoteluri, furnizare de
instalații pentru cinematografe și teatre, furnizare
de instalații pentru divertisment, furnizare de
instalații pentru filme, spectacole, piese de
teatru, muzică sau instruire educațională,
furnizare de instalații pentru reprezentațiile în
direct ale unui grup muzical, furnizare de

instalații recreative, furnizare de mijloace media
audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri web de
internet cu muzică în format mp3, furnizare de
muzică în format digital de pe internet, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
furnizare de servicii de divertisment pentru
copii, furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor video, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul publicațiilor,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii de
divertisment în club, furnizare de servicii de
karaoke, furnizare de servicii recreative acvatice,
furnizare de săli amenajate pentru activități de
recreere, furnizare de săli de dans, furnizare de
săli pentru aparate de jocuri tip slot-machine,
furnizare de spații pentru dans, furnizare de
spații pentru divertisment, furnizare de spații
pentru petrecerea timpului liber și recreere,
furnizare de spații pentru recreere, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea de instalații pentru activități de
recreere în aer liber, furnizarea de instalații
pentru karaoke, furnizarea instalațiilor pentru
divertisment, impresariat artistic pentru artiști de
spectacol, informații în materie de divertisment,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, montaj
de producții de divertisment lejer, music-hall,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități de divertisment pentru tabere de vară,
organizare de activități recreative, organizare
de carnavaluri, organizare de cluburi de fani,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de competiții, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente muzicale, 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 evenimente în scopuri culturale,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
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divertisment, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivaluri, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivități în scopuri culturale, organizare de
gale, organizare de petreceri, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole de dans,
organizare de spectacole vizuale, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
de spectacole de divertisment, organizare de
spectacole pe scenă, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de turnee
de recreere, organizare de webinare, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, organizare și coordonare de
baluri, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și pregătire de expoziții în
scopuri de divertisment, organizare și prezentare
de spectacole, organizare și prezentare de
spectacole de divertisment în domeniul stilului și
modei, organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea de
baluri, organizarea de concursuri de frumusețe,
organizarea de demonstrații în scopuri
recreative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de jocuri cu participarea
publicului, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea spectacolelor,
planificare și coordonare de petreceri
(divertisment), planificarea de petreceri,
planificarea de petreceri (divertisment),
planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole, pregătire de efecte
speciale pentru diverstisment, pregătire de
programe de divertisment pentru difuzare,
prezentări audiovizuale, prezentări de recitaluri,
producție de spectacole, producție de programe
radiofonice și de televiziune, producție de
spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, punere la dispozitie de echipamente
de karaoke, punere la dispoziție de instalații de
cinematografe și de teatre, punere la dispoziție
de săli de divertisment, servicii de agrement,

servicii de animatori, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de cluburi (divertisment sau
educație), servicii de cluburi de fani, servicii
de cluburi de fani (divertisment), servicii de
cluburi de noapte (divertisment), servicii de
compoziții muzicale, servicii de compunere de
cântece în scopuri nepublicitare, servicii de
consultanță în domeniul divertismentului, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de dansuri exotice,
servicii de decorare cu baloane, servicii de
disk jockey, servicii de divertisment, servicii
de divertisment audio, servicii de divertisment
furnizate de soliști, servicii de divertisment
muzical animat, servicii de divertisment oferite
de muzicieni, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment prestate
de cântăreți, servicii de divertisment furnizate
de grupuri muzicale, servicii de divertisment
furnizate în discoteci, servicii de divertisment
oferite pentru copii, servicii de divertisment
pe nave de croazieră, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
prin intermediul vizionării de materiale video,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de divertisment în centre
de vacanță, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment furnizate
în cluburi de noapte, servicii de divertisment
legate de concursuri, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune webcam, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune interactive,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de concursuri, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de iluminat în
scopuri de divertisment, servicii de maestru de
ceremonii, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de mixare muzicală, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de organizare și
coordonare de concursuri de frumusețe, servicii
de planificare de petreceri, servicii de prezentare
audiovizuală în scopuri recreative, servicii
de recepție (divertisment), servicii de recepții
pentru companii (divertisment), servicii de
spectacole cu laser, servicii de spectacole
cu laser (divertisment), servicii de tabere de
vară (divertisment), servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de videotecă,
servicii oferite de cluburile de dans, servicii
în domeniul producției de spectacole, servicii
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oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
servicii oferite de discoteci, servicii oferite de
sălile de dans, servicii prestate de biblioteci,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
spectacole de dans, spectacole de focuri de
artificii, sport și fitness, studiouri de dans, tabere
de recreere, tabere de vară (divertisment și
educație)

───────

(210) M 2021 05607
(151) 28/07/2021
(732) COTRUTA PETRU, STR.

CASTANILOR , BL C1, SC A,
AP 64, ET 3, JUDETUL VASLUI,
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

(540)

Mr. Kleberr

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 07.01.09

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

1. Adezivi pentru scopuri industriale.
35. Publicitate, administrarea afacerilor
comerciale, lucrari de birou, servicii de comert cu
adezivi folositi in scopuri industriale.

───────

(210) M 2021 05608
(151) 28/07/2021
(732) RODICA NEAGU, STR.

CERCETATORILOR NR 8, BL
32, SC 1, AP 18, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BIOCREDIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
10. Articole si instrumente medicale utilizate in
general pentru diagnosticarea starii de sanatate
a persoanelor.
35. Strangerea la un loc, in folosul tertilor,
a unei game variate de bunuri (cu exceptia
transportului acestora), permitand clientilor sa
vada si sa cumpere in mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vanzare cu
amanuntul, al punctelor de vanzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vanzarea de
produse, al cataloagelor cu comanda prin posta
sau prin mijoace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de agentii de import
export.

───────

(210) M 2021 05609
(151) 28/07/2021
(732) Rodica Neagu, STR.

CERCETATORILOR NR 8, BL
32, SC 1, AP 18, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PCL SPIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
10. Articole si instrumente medicale utilizate in
general pentru diagnosticarea starii de sanatate
a persoanelor.
35. Strangerea la un loc, in folosul tertilor,
a unei game variate de bunuri (cu exceptia
transportului acestora), permitand clientilor sa
vada si sa cumpere in mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vanzare cu
amanuntul, al punctelor de vanzare cu ridicata,
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prin intermediul automatelor pentru vanzarea de
produse, al cataloagelor cu comanda prin posta
sau prin mijoace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de agentii import export.

───────

(210) M 2021 05610
(151) 28/07/2021
(732) ECOLAB SRL, SOSEAUA

PACURARI, NR. 138, SPATIUL
B205, CENTRUL DE AFACERI
IDEO, ETAJ 2, JUDETUL IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

4 clean hand

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.14

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

clase:
3. Preparate de curăţare, substanţe de
curăţat pentru igiena personală, nemedicinale,
preparate cosmetice pentru băi, produse
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi în
scopurile medicale, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(articole de toaletă), lichide pentru curăţarea
parbrizului, soluţii pentru îndepartarea petelor.
5. Săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antiseptice, biocide,
detergenţi pentru scopuri medicale, săpun
dezinfectant, dezinfectanţi igienici, dezinfectanţi,

preparate pentru spălat de uz medical,
germicide.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenții de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, administrare în materie
de activități de marketing, administrare în
materie de metode de vânzare, administrare în
materie de planificare a afacerilor, administrare
și compilare de baze de date computerizate,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, afaceri
comerciale, comerț si servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienți, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
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de piață, analiză și cercetare de piață, servicii
de cercetare privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru curățenie,
consiliere cu privire la produse de consum
în legătură cu cosmeticele, furnizarea de
informații despre produse de larg consum, și
anume cu privire la cosmetice, servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vânzarea de cutii de cosmetice pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poștă pentru produse cosmetice,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie și
de înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 05611
(151) 28/07/2021
(732) GEORGIANA NICOLETA

GINGARAS, STR. DEALUL
GLAMBOCULUI NR. 17,
JUDETUL ARGES, BASCOV, SAT
GLAMBOCU, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
HEAN

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

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

───────

(210) M 2021 05612
(151) 28/07/2021
(732) LIGIA GHERGHESCU, STR. 1

DECEMBRIE 1918, BL. M9, SCARA
B, AP. 1, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
ASTRA

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

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

───────

(210) M 2021 05613
(151) 28/07/2021
(732) DIGGER CONTRACTORS SRL,

BULEVARDUL CONSTANTIN
BRÂNCUȘI NR. 121, SPATIU
COMERCIAL, PARTER, JUDETUL
CLUJ, MUN. CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

DIGGER APARTMENTS
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.03

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

clase:
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizare de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate online, promoţii,
informaţii comerciale, organizarea de expoziţii
şi târguri în scopuri comerciale, publicitare
şi de promovare, publicitate în aer liber,
prezentare de servicii, marketing imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare, servicii
de intermediere şi consultanţă în afaceri în
domeniul vânzării de produse şi prestării de
servicii, furnizare de informaţii de afaceri prin
intermediul unui website, servicii de cumpărarea
şi vânzarea de bunuri imobiliare.
36. Consultanță imobiliară, acordare de
finanțare pentru promovarea imobiliară, investiții
imobiliare, consultanță imobiliară, finanțare
imobiliară, agenți imobiliari, servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară în interesul
beneficiarilor în vederea vânzării, cumpărării sau
închirierii de imobile, multiproprietăți în domeniul
imobiliar, evaluări de proprietăți imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), organizare de închirieri
imobiliare, brokeraj cu proprietăți imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
gestiune financiară a proiectelor imobiliare,
finanțarea proiectelor de dezvoltare imobiliară,
investiţii în proprietăţi imobiliare, investiții de
capital în proprietăți imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
închirieri de spații pentru birouri (imobiliare),
administrare de clădiri cu apartamente,
consultanţă privind bunuri imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacţiile
cu proprietăţi imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de construcții civile şi industriale,
construcţie de clădiri de apartamente,
construirea și amenajarea de centre comerciale,
construcţie de birouri, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte

imobiliare, servicii de izolaţii pentru clădiri,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), demolare de construcții civile şi
industriale, construire de fundații pentru structuri
de construcții civile şi industriale, fundații
pentru clădiri, servicii de reparaţii, servicii de
reparaţii clădiri, servicii de instalaţii, supervizarea
construcţiilor pe şantier, supervizare (conducere)
de lucrări de construcţii, servicii de informaţii şi
consultanţă cu privire la construcţii, furnizarea
de informaţii în domeniul reparaţiilor, amenajare
teritorială pentru construcţii, amenajare de
terenuri (construcţii), servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor.

───────

(210) M 2021 05614
(151) 28/07/2021
(732) CIPRIAN-OTNIEL LUCA, STR.

BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU
NR.40 BIS, JUDETUL ARAD, ORAȘ
LIPOVA, ARAD, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.III, AP.96,
JUDETUL CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Vocea Creștinilor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 16.01.13

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

35. Publicitate radiofonică, producție de reclame
radio, publicitate radio și de televiziune,
producție de clipuri publicitare pentru radio,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
servicii de publicitate oferite de o agenție
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specializată în publicitate prin radio și
televiziune.
38. Servicii de difuzare pe pagini web,
servicii de podcasting, transmisii de podcasturi,
radiotelefonie mobilă, radiocomunicații mobile,
telecomunicații prin radio, comunicații mobile
radio, radiodifuziune și transmitere de programe
radio, servicii de radiodifuziune, radiodifuziune
sonoră digitală, servicii de radiocomunicații,
transmisie de programe radio, difuzare de
programe radio, transmisie radio prin cablu,
servicii de radio-paging, servicii de comunicații
radiotelefonice, furnizare de instalații pentru
recepție radio și transmisie radio, difuzare
de programe prin radio, servicii de informare
prin radio, transmisie de informații prin radio,
transmisie și recepție prin radio, difuzarea la
radio și televiziune, servicii de radiodifuziune prin
internet, servicii de rețele de radiocomunicații,
transmitere de date computerizate prin radio,
difuzare de informații financiare prin radio,
servicii de comunicații radiofonice, telefonice,
telegrafice, închiriere de echipament pentru
radiodifuziune viziuală, radiodifuziune de filme
cinematografice pe internet, servicii de
radiocomunicații de bandă largă, difuzare de
programe radio și de televiziune, difuzare
radiofonică de informații și alte programe, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, radiodifuziune de conținut audiovizual și
multimedia pe internet, transmisie de programe
de radio și televiziune prin satelit, servicii
de paging (radio, telefon sau alte mijloace
de comunicații electronice), telecomunicații prin
intermediul terminalelor de calculator, prin
mijloace telematice, satelite, radio, telegrafe,
telefoane, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere și
de televiziune cu plată, furnizarea accesului
la conținut multimedia online, transmitere de
conținuturi multimedia pe internet, transmisie
de sunete prin rețele multimedia interactive,
transmitere de fișiere audio, video, multimedia
și de date, transmisie de sunet și imagine
prin satelit sau rețele multimedia interactive,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, transmitere de
fișiere audio, video, multimedia și de date,
inclusiv de fișiere descărcabile și de fișiere
difuzate într-o rețea globală de calculatoare.
41. Divertisment radiofonic, concerte muzicale
pentru radio, emisiuni de radio (programare),
montaj de programe radiofonice, producția de
emisiuni radiofonice, instruire prin intermediul
radiodifuziunii, divertisment de radio și
televiziune, prezentare de programe de radio,
producție de efecte speciale pentru radio,

producții de film, televiziune și radio, producție
de evenimente sportive pentru radio, realizare
de programe de divertisment radiofonic, servicii
de divertisment radiofonic și televizat, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, producție
și prezentare de programe de radio, închirierea
de posturi de radio și televiziune, servicii de
educație furnizate prin intermediul radioului,
producție de programe radiofonice și de
televiziune, servicii de prezentatori de radio
și de televiziune, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de programe de știri pentru radio
sau televiziune, furnizarea simultană a unor
programe radio pe mai multe posturi, operarea
de echipamente video și audio pentru producția
de programe radiofonice și de televiziune,
publicare multimedia, publicare multimedia a
jurnalelor, publicare multimedia a revistelor,
publicarea de materiale multimedia online,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale., educaţie, furnizarea de instruire,
activităţi sportive şi culturale, divertisment,
divertisment radio si de televiziune.

───────
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(210) M 2021 05615
(151) 28/07/2021
(732) ZENIT CAR WASH SRL, SAT

PĂULIȘ, NR. 677, JUDETUL
ARAD, COMUNA PĂULIȘ, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

RO CONCEPT ZENIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

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

clase:
1. Benzen, benzol, aditivi chimici pentru
carburanți, preparate chimice folosite ca
aditivi pentru carburanți pentru îmbunătățirea
combustiei, aditivi chimici antigel pentru
combustibili.
4. Energie electrică, energie electrică din
energie solară, energie electrică din energie
eoliană, energie electrică din surse regenerabile
şi neregenerabile, gaze lichefiate, gaz natural,
gaz combustibil, gaz îmbuteliat, generator
de gaz, combustibili, combustibili gazoși,
biocombustibili, carburanti, materiale pentru
iluminat, generator de gaz, carburanţi, materiale
pentru iluminat, uleiuri si grasimi industriale,
lubrifianti, benzină (combustibil), motorină, țiței,
produse petroliere derivate din rafinarea țițeiului,
uleiuri combustibile, uleiuri pentru motoare,
uleiuri pentru automobile, lubrifianți sub formă
de uleiuri, uleiuri lubrifiante pentru motoare pe
benzină, aditivi non-chimici pentru combustibili,

lumânări și fitiluri pentru iluminat, brichete
(combustibil), combustibili pentru brichete.
6. Butelii din metal pentru gaz, butelii
(containere) metalice pentru gaz comprimat sau
aer lichid.
9. Stații de alimentare pentru vehicule electrice.
35. Servicii de comerț cu: combustibili solizi,
lichizi şi gazoşi, a produselor derivate și a
energiei electrice, gestionare și organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
administrarea de programe de fidelitate cu
reduceri sau stimulente, regruparea în beneficiul
terţior, a produselor şi a serviciilor de energie
electrică şi combustibili, gaz lichefiant, butelii gaz
(exceptând transportul lor) permiţând clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la stații de alimentare
și magazine situate in stații de alimentare,
procesarea administrativă a ordinelor de
comandă, publicitate prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv publicitate on-line într-
o reţea informatizată şi prin intermediul site-
urilor web specializate, distribuirea materialelor
publicitare, furnizarea de informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), evaluări ale afacerilor, conducerea
şi administrarea afacerilor, lucrări de birou,
actualizare şi întreţinere de date din baze de date
informatice.
37. Servicii de alimentare cu combustibil a
vehiculelor, servicii de realimentare cu benzină
pentru autovehicule, stații de service (alimentare
cu carburant și întreținere), reparație, întreținere,
alimentare cu carburant și încărcarea bateriilor
pentru autovehicule, extracţie de ţiţei, spălarea și
curățarea autovehiculelor.
39. Furnizare, transport şi distribuţie de energie
electrică și gaze naturale, servicii publice
de distribuție a gazelor naturale, servicii
de îmbuteliere, organizarea distribuirii de
combustibili, distribuție de petrol sau gaze prin
conducte.
40. Servicii de producere a gazelor și
a energiei electrice, tratarea, purificarea,
arderea, rafinarea, filtrarea gazelor, închirieri de
echipamente generatoare de energie, generarea
electricităţii din energie solară, generarea
gazelor și electricității, rafinarea combustibilului.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
alimentatie publica, servicii de oferire de
mâncare şi băuturi, fast-food, catering şi pentru
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acasă, comanda la pachet, servicii de restaurant,
terasa, cafenea, cofetărie, bar, snackbar.

───────

(210) M 2021 05616
(151) 28/07/2021
(732) TUDOR CONFECȚII METALICE

S.R.L., STR. FULGERUL, NR. 26,
JUDETUL ILFOV, LOC. VÂRTEJU,
ORAS MĂGURELE, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

TUDOR Confectii metalice
THE Power of Welders

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.09.22

(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru,
alb, galben, maro, portocaliu, rosu

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

6. Structuri metalice, cadre metalice,
construcții metalice, uși metalice, balustrade
metalice, construcții metalice prefabricate,
cadre spațiale metalice, module metalice
transportabile, structuri metalice transportabile,
construcții mobile metalice, construcții metalice
transportabile, cadre metalice (construcții),
magazii (construcții) metalice, rafturi metalice

pentru consignație (structuri metalice), structuri
modulare metalice, cadre (structuri) metalice,
panouri metalice pentru garduri, garduri și
panouri metalice, adăposturi metalice pentru
depozitare, hale metalice pentru depozitare,
rame metalice pentru construcții, cadre metalice
pentru sere, coloane arhitecturale metalice
prefabricate, scări și schele metalice, balustrade
metalice pentru garduri, elemente de construcții
prefabricate metalice, rampe metalice de
încărcare (structuri), cutii metalice de valori și
seifuri, sisteme de rafturi (structuri) metalice
pentru depozitare, uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, seifuri metalice, casete
metalice cu încuietoare, dulăpioare metalice
antifoc (altele decât mobilierul), cutii metalice,
acoperișuri metalice, profiluri metalice, panouri
metalice, construcții transportabile metalice,
containere metalice pentru depozitare sau
transport, seifuri.
40. Tratament de materiale, prelucrare de
metale, prelucrarea suprafețelor metalice prin
lustruire abrazivă, prelucrarea suprafețelor
metalice folosind tehnici de polizare de precizie,
prelucrarea suprafețelor metalice prin polizare
de precizie și lustruire abrazivă, sudare,
îmbinarea componentelor folosind tehnici de
sudare cu ultrasunete, servicii de sudură.

───────

(210) M 2021 05617
(151) 28/07/2021
(732) S.C. SIMA GROUP SRL, STR.

MUZEULUI NR. 14, JUDETUL
VALCEA, SAT BUJORENI,
COMUNA BUJORENI, 247065,
VALCEA, ROMANIA

(540)

SIMA GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.02.01

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

35. Servicii de comerț prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
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cataloagelor cu comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping , consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, auditul afacerilor,
evaluări ale afacerilor, furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web , servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere a
afacerilor cu privire la potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii de intermediere
comercială, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, servicii de agenție de import-xport,
cercetare de marketing, inchiriere de echipament
de birou în spații pentru co-working, inchirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
lucrări de birou, publicitate, licitare, asistenta
privind managementul comercial sau industrial,
demonstrații cu produse, organizarea de
expoziții in scopuri comerciale sau publicitare.
43. Servicii furnizate în legătură cu prepararea
de alimente și băuturi pentru consum, precum
și servicii privind oferirea de cazare temporară,
servicii de aziluri de bătrâni, servicii de hoteluri,
pensiuni, moteluri, servicii de restaurant, servicii
de bar, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de cantina , inchirierea aparatelor de
gătit, servicii de cresa, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare și
băuturi, rezervări de cazare temporară.
44. Servicii de cămine de bătrâni, servicii de
casă de convalescență și servicii de sanatorii,
consiliere în domeniul sănătății, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de asistență
medicală, inchirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilități, servicii de ingrijire medicală, servicii
de case de odihnă si convalescenta, servicii de
terapie.

───────

(210) M 2021 05618
(151) 28/07/2021
(732) SC CERTINVEST SRL, NR. 41,

COMUNA DRAGANESTI, JUD.
BIHOR, PANTASESTI, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Piazzetta QUEEN MARY

(531) Clasificare Viena:
17.02.25; 24.09.05; 27.05.01; 02.03.23

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

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

───────
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(210) M 2021 05620
(151) 28/07/2021
(732) SARDAN LUCIAN, STR.

LIBERTĂȚII NR. 25, JUD. MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540031, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

KABINETT WINE & SPIRITS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.03.01; 11.03.02

(591) Culori revendicate:grena (R114 G14
B40)

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

35. Servicii de comerț cu: băuturi alcoolice, bere,
băuturi non-alcoolice, condimente, măsline, ulei
de măsline, oțet balsamic, sosuri tip ketchup,
soia, chili, maioneză, produse de patiserie,
produse de cofetărie, fructe uscate, alune,
arahide, fistic, caju, migdale, semințe.

───────

(210) M 2021 05622
(151) 28/07/2021
(732) FIVE HOLDING SA, STR.

ION ROATA NR. 3, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI 144, BL. ST2,
SC. B, ET.5, AP. 46, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

brick PREȚURI CORECTE

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 26.04.04; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.13

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terților a
materialelor de construcții, a obiectelor de
mobilă, a instalațiilor sanitare, a instalațiilor
electrice, a faianței și gresiei, a obiectelor
și produselor electrocasnice, a produselor de
cosmetică, a jucăriilor, a produselor chimice de
uz casnic, a altor bunuri de larg consum în
magazine sau online (exceptând transportul lor).

───────
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(210) M 2021 05623
(151) 28/07/2021
(732) SANTECH LOGISTIC SRL, LOC.

SÂNTUHALM, MUNICIPIUL DEVA,
NR. 30B, PARTER, JUDEȚUL
HUNEDOARA, SÂNTUHALM,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR. 152, SC. III, AP.
96, JUDEȚUL CLUJ, FLOREȘTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

CENTRU de REMORCI
www.centruderemorci.ro

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 15.01.17; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
37. Închiriere de mașini grele, închiriere de
mașini pentru lucrări de terasament, furnizare
de informații privind închirierea de mașini și
aparate de construcții, închiriere de mașini,
unelte și aparate destinate utilizării în construcția
de clădiri, service la mașini și aparate de
fabricație, reparații de automobile, reparații și
întreținere de automobile, servicii de întreținere
și reparații de autovehicule pentru transportul
de pasageri., vopsirea automobilelor, şlefuirea
automobilelor, întreţinerea automobilelor
gresarea automobilelor, vopsitul autovehiculelor,
reparaţii de automobile finisare de
automobile, spălarea autovehiculelor, lubrifierea
automobilelor, curăţarea automobilelor, curăţare
completă pentru automobile, curăţarea şi
lustruirea autovehiculelor, organizarea reparaţiei
autovehiculelor terestre, organizarea întreţinerii
autovehiculelor terestre, reparaţii auto pe

marginea drumului, instalare de accesorii
pentru automobile, reparaţii şi întreţinere de
automobile, servicii de spălare de autovehicule,
curăţare şi spălare a autovehiculelor, servicii
de schimb de ulei pentru autovehicule,
servicii de curăţare pentru autovehicule
terestre, vulcanizare de anvelope de automobil
(reparaţii), întreţinere şi reparare de transmisii
automate, tuning pentru electromotoare şi
motoare de automobile (reparații), montare
personalizată a elementelor de interior pentru
automobile, instalare de echipamente electrice
şi electronice în automobile, reparaţii sau
întreţinere de autovehicule cu două roţi
furnizare de informaţii privind repararea
sau întreţinerea de automobile, întreţinerea
de piese şi accesorii pentru autovehicule
terestre comerciale, întreţinere şi reparaţii de
autovehicule pentru transportul de pasageri,
reparaţie, întreţinere, alimentare cu carburant
şi încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
reparaţii şi finisaje de caroserii de automobile
efectuate pentru terţi, verificare de automobile
şi de piese ale acestora înaintea lucrărilor
de întreţinere şi de reparaţie, echilibrarea
anvelopelor, întreţinerea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului
repararea pompelor, încărcarea bateriilor la
vehicule, vopsirea, interioară şi exterioară,
instalarea,întreţinerea şi reparaţia masinilor,
instalarea şi repararea elevatoarelor, instalarea
şi repararea ascensoarelor, încaracarea
maşinilor electric, servicii deelectricieni,
tratament anticoroziv pentru vehicule, reparare
de remorci.
39. Închiriere de mașini, închiriere de mașini
electrice, servicii de închiriere de mașini,
închiriere de mașini și aparate de ambalat sau
împachetat, închiriere de autovehicule rutiere,
închirierea mijloacelor de transport, servicii de
închiriere de mașini, închiriere de furgonete
pentru demenajări, închiriere de căi carosabile
mobile, salvare subacvatică, servicii de salvare,
salvare, recuperare și remorcare, operațiuni
de salvare (transport), salvare de persoane
(transport), salvarea (transport) vehiculelor în
aer, salvarea (transport) vehiculelor în apă,
salvare încărcături de pe cargoboturi, salvarea
(transport) vehiculelor de la sol, servicii de
salvare, recuperare și remorcare, remorcarea de
urgență a automobilelor, tractarea de urgență a
camioanelor, tractare de urgență de autovehicule
sau camioane, inspecție de bunuri pentru
transport., închirieri de remorci, închiriere de
remorci pentru automobile, servicii de închiriere
de remorci rutiere, închirieri de vehicule de
tracțiune și remorci, închirieri de camioane și
remorci.
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───────

(210) M 2021 05624
(151) 28/07/2021
(732) CARMEN PRISACARU, STR.

TIMOCULUI NR. 5A, JUDEȚUL
BRAȘOV, SACELE, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Arcadia Solum

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 05.03.13; 12.01.10; 02.03.17;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:maro, albastru,
negru

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

16. Cărți, cărți cu informații, publicații periodice,
publicații educative, publicații periodice tipărite.
41. Publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
servicii de scriere pentru bloguri, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, furnizare de informații despre
activități culturale, furnizare de informații în
materie de recreere, furnizare de informații cu
privire la instruire, furnizare de informații în
materie de divertisment, publicare de materiale
educative, educație, instruire, divertisment,
activitați culturale, servicii educative și de
instruire, publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, elaborare

de materiale educative, publicarea de materiale
multimedia online.

───────

(210) M 2021 05625
(151) 28/07/2021
(732) ASOCIATIA INSTITUTUL DE

CERCETARE ÎN PERMACULTURA
DIN ROMÂNIA, BLD. LACUL
TEI 75, BL. 16, SC. B, ET. 4, AP.
52, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SOL și SUFLET

(531) Clasificare Viena:
01.07.06; 26.11.03; 26.13.25; 27.05.01

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

29. Ouă, uleiuri și grăsimi comestibile, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
ouă și produse din ouă, amestecuri de snack-
uri constând din fructe deshidratate și fructe
cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri de
snack-uri constând din fructe și fructe cu coajă
lemnoasă prelucrate, amestecuri pentru supe,
antreuri pe bază de legume, cipsuri de mere,
cipsuri din fructe, felii prăjite de cartofi, gustări
pe bază de alune, gogoși, gustări pe bază de
legume, inele de ceapă, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, preparate pentru supă de legume, sos
de fasole, salate pe bază de cartofi, supă
semipreparată, tocane (alimente), tocană cu
curry semipreparată, tocăni, produse lactate și
înlocuitori, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, jeleuri de legume, jeleuri
de fructe, gemuri din fructe, dulceață de afine,
uleiuri comestibile.
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30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă,
condimente uscate, condimente, condimente
comestibile, mirodenii (condimente), sosuri
(condimente), sare cu condimente, murături dulci
(condimente), ardei iuți uscați (condimente), oțet,
ceaiuri aromate (altele decât cele pentru uz
medicinal).
31. Plante și flori naturale, culturi agricole
și de acvacultură, produse horticole și
forestiere, plante uscate, legume proaspete,
fructe proaspete.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
41. Educație, instruire, activități sportive și
culturale.
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea de
hrană și băuturi.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 05627
(151) 28/07/2021
(732) SANTECH LOGISTIC SRL,

MUNICIPIUL DEVA NR.30B,
PARTER, JUDEȚUL HUNEDOARA,
LOC. SÂNTUHALM, HUNEDOARA,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR. 152, SC. III, AP.96,
JUDEȚUL CLUJ, LOC. FLOREȘTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

CENTRU DE RULOTE
www.centruderulote.ro

(531) Clasificare Viena:
18.01.18; 26.04.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
37. Reparare și întreținere de echipamente de
camping, închiriere de mașini grele, închiriere
de mașini pentru lucrări de terasament, furnizare
de informații privind închirierea de mașini și
aparate de construcții, închiriere de mașini,
unelte și aparate destinate utilizării în construcția
de clădiri, service la mașini și aparate de
fabricație, reparații de automobile, reparații și
întreținere de automobile, servicii de întreținere
și reparații de autovehicule pentru transportul
de pasageri, vopsirea automobilelor, şlefuirea
automobilelor, întreţinerea automobilelor
gresarea automobilelor, vopsitul autovehiculelor,
reparaţii de automobile finisare de
automobile, spălarea autovehiculelor, lubrifierea
automobilelor, curăţarea automobilelor, curăţare
completă pentru automobile, curăţarea şi
lustruirea autovehiculelor, organizarea reparaţiei
autovehiculelor terestre, organizarea întreţinerii
autovehiculelor terestre, reparaţii auto pe
marginea drumului, instalare de accesorii
pentru automobile, reparaţii şi întreţinere de
automobile, servicii de spălare de autovehicule,
curăţare şi spălare a autovehiculelor, servicii
de schimb de ulei pentru autovehicule, servicii
de curăţare pentru autovehicule terestre,
vulcanizare de anvelope de automobil (reparaţii),
întreţinere şi reparare de transmisii automate,
tuning pentru electromotoare şi motoare de
automobile (reparații), montare personalizată
a elementelor de interior pentru automobile,
instalare de echipamente electrice şi electronice
în automobile, reparaţii sau întreţinere de
autovehicule cu două roţi furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de automobile,
întreţinerea de piese şi accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, întreţinere şi
reparaţii de autovehicule pentru transportul
de pasageri, reparaţie, întreţinere, alimentare
cu carburant şi încărcarea bateriilor pentru
autovehicule, reparaţii şi finisaje de caroserii
de automobile efectuate pentru terţi, verificare
de automobile şi de piese ale acestora
înaintea lucrărilor de întreţinere şi de reparaţie,
echilibrarea anvelopelor, întreţinerea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului repararea pompelor, încărcarea
bateriilor la
vehicule, vopsirea, interioară şi exterioară,
instalarea,întreţinerea şi reparaţia masinilor,
instalarea şi repararea elevatoarelor, instalarea
şi repararea ascensoarelor, încaracarea
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maşinilor electric, servicii deelectricieni,
tratament anticoroziv pentru vehicule., reparare
de rulote.
39. Transport, organizarea transportului,
organizarea transportării, transport de
autovehicule, închiriere de mașini, închiriere de
mașini electrice, servicii de închiriere de mașini,
închiriere de mașini și aparate de ambalat sau
împachetat, închiriere de autovehicule
rutiere, închirierea mijloacelor de transport,
servicii de închiriere de mașini, închiriere
de furgonete pentru demenajări, închiriere de
căi carosabile mobile, salvare subacvatică,
servicii de salvare, salvare, recuperare și
remorcare, operațiuni de salvare (transport),
salvare de persoane (transport), salvarea
(transport) vehiculelor în aer, salvarea (transport)
vehiculelor în apă, salvare încărcături de pe
cargoboturi, salvarea (transport) vehiculelor
de la sol, servicii de salvare, recuperare
și remorcare, remorcarea de urgență a
automobilelor, tractarea de urgență a
camioanelor, tractare de urgență de autovehicule
sau camioane, inspecție de bunuri pentru
transport, închirieri de remorci, închiriere de
remorci pentru automobile, servicii de închiriere
de remorci rutiere, închirieri de vehicule de
tracțiune și remorci, închirieri de camioane și
remorci, închiriere de rulote.

───────

(210) M 2021 05629
(151) 28/07/2021
(732) ANDREI-SILVIU LĂLUCIU, STR.

NICOLAE BOBOC NR.18, AP.10,
JUDEŢ ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR.PORII NR.152, SC.III, AP.96,
JUDEŢ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

FAST CASH

(531) Clasificare Viena:
03.04.18; 26.01.04; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
36. Servicii bancare, servicii bancare online
(home banking), asigurări, afaceri financiare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare, servicii
bancare de economisire, emiterea cardurilor de
debit și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
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servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor., depozite de
economii, servicii de economii financiare,
servicii financiare privind economiile, asociații
de economii și împrumut, servicii privind
programe de economii, administrare de conturi
de economii, servicii privind conturi de economii,
servicii de economii și împrumut, programe
de economii pentru tratamente medicale,
programe de economii privind îngrijirea sănătății,
programe de economii privind asigurările de
sănătate, servicii de conturi de economii pentru
întreprinderi, servicii de conturi bancare și
conturi de economii, punere la dispoziție de
planuri de economii și investiții, brocheraj
cu contracte de economii pentru societățile
financiare de tip building society, brokeraj de
credite, gestionare de credite, administrare de
credite, intermediere de credite, asigurări de
credite, consiliere privind creditele, finanțarea
creditelor imobiliare, finanțare de credite
comunitare, finanțare pentru credite comerciale,
acordare de credite imobiliare, acordare de
credite ipotecare, acordare de credite industriale,
acordare de credite comerciale, acordare de
credite temporare, intermediere de credite
personale, finanțare de credite în rate, acordare
de credite pentru casă, acordare de credite de
consum, credite ipotecare și brokeraj ipotecar,
finanțarea creditelor pentru locuințe, transfer de
bani, administrare fiduciară de bani, servicii de
transfer de bani, servicii pentru investiții de
bani, servicii de împrumuturi de bani, servicii
de depozitare de bani, servicii bancare privind
depozitele de bani, servicii financiare bancare
pentru retragerea banilor, servicii financiare
bancare pentru depunerea banilor, servicii de
consolidare a sumelor de bani, servicii de
transfer de bani la nivel național, servicii de
transfer de bani cu ajutorul cardurilor electronice,
plătirea și primirea de bani în calitate de agenți,
furnizare de opțiuni de depuneri de bani prin
bancomate, colectarea de sumele de bani ale
vânzărilor pe credit, servicii de transfer de bani
(plăți) prin sistem telegrafic.

───────

(210) M 2021 05630
(151) 28/07/2021
(732) ROXANA ALEXANDRA POPA,

STR. DR. CONSTANTIN
TĂNĂSESCU NR. 8, JUDEŢ ILFOV,
MOGOȘOAIA, 077135, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

AuthenticMind

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 26.13.01; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii educative și de instruire, coaching
pentru viață (instruire), coaching personal
(formare), servicii de scriere pentru bloguri,
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
desfășurare de seminarii de instruire pentru
clienți, informații în materie de educație, furnizare
de informații despre formarea continuă pe
internet, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, instruire cu privire la dezvoltarea
personală, servicii de consiliere în carieră
(consiliere educativă sau instruire), servicii
educaționale de tip coaching, servicii educative
în materie de tehnici de meditație.
44. Servicii de ingrijire mentala, servicii
medicale, analiză comportamentală în scop
medical, asistență psihologică, consiliere
psihologică, elaborare de profiluri psihologice,
examinare psihologică, furnizare de informații
referitoare la psihologie, servicii de psihoterapie,
servicii de consultații psihologice, servicii de
evaluare a personalității (servicii de sănătate
mintală), servicii de evaluare și examinare
psihologică, servicii de psihologie oferite
individual sau grupurilor, servicii de psihoterapie,
servicii oferite de un psihoterapeut, teste de
personalitate (servicii de sănătate mintală),
teste de personalitate cu scopuri psihologice,
tratament psihologic, servicii de psihologie.
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───────

(210) M 2021 05631
(151) 28/07/2021
(732) SPACEPLUS SRL, STR.

CEASORNICULUI NR. 17,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SPACEPLUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.09

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

35. Publicitate, asistență în gestiunea afacerilor
sau a funcțiilor comerciale ale unei firme
industriale sau comerciale, servicii de asistență
și informare în organizarea afacerii și gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
întocmire și analiză de situații financiare pentru
afaceri.
36. Administrarea afacerilor financiare, servicii
financiare privind afacerile, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare), servicii de
afaceri monetare, afaceri imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, furnizare de informații
pe internet privind afacerile imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, investiții imobiliare, consultanță
imobiliară, gestionarea investițiilor imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, investiții în proprietăți
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), închiriere de bunuri

imobiliare și de proprietăți, încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, servicii de construcții de clădiri, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), servicii de
management în construcții.
39. Depozitarea mărfurilor, servicii de
depozitare.

───────

(210) M 2021 05632
(151) 28/07/2021
(732) LILA ROSSA ENGROS SRL, B-

DUL VOLUNTARI NR.81A, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

GREENWON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Materiale înregistrate, aparate, instrumente
și cabluri pentru 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.
10. Echipament pentru exerciții fizice de uz
medical, aparate și instrumente medicale
și veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete.

───────
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(210) M 2021 05633
(151) 28/07/2021
(732) SAVENCIA SA, 42 RUE

RIEUSSEC, VIROFLAY, 78220,
FRANȚA

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

(540)

LIBERTY LANE
(300)

Prioritate invocată:
4788464/27-07-2021/FR

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

29. Unt, brânză, smântână, lapte, iaurt, cremă
de brânză, frișcă.

───────

(210) M 2021 05634
(151) 28/07/2021
(732) IONICA SIMONA VEZETEU, STR.

SF APOSTOLI PETRU SI PAVEL
NR 19, JUDEŢ IAŞI, PAUN, 707037,
IAȘI, ROMANIA

(540)
NATURIA

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, publicitate online,
servicii de comenzi online, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, publicitate

televizată, publicitate radiofonică, publicitate în
cinematografe, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate și marketing, agenții de publicitate,
publicitate prin bannere, publicitate prin
corespondență, organizarea de publicitate,
publicitate pentru ascensoare, publicitate pe
taxi, publicitate în reviste, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
promoționale de publicitate, publicitate directă
prin poștă, promovare (publicitate) de concerte,
publicitate cu răspuns direct, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, servicii de promovare și publicitate,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
publicitate în presă, servicii de publicitate și
reclamă, servicii de publicitate și marketing,
publicitate promoțională desfășurată prin telefon,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
în vederea recrutării personalului, publicitate
pentru recrutare de personal, cercetare de
piață pentru publicitate, servicii de reclamă
și publicitate, dezvoltare de conceptii de
publicitate, negociere de contracte de publicitate,
servicii de publicitate pentru bijuterii, colectarea
de informații privind publicitatea, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidențiale, întocmirea
de texte de publicitate comercială, publicitate
în sectorul transport și livrare, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de publicitate pentru produse cosmetice,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, publicitate prin
toate mijloacele publice de comunicare, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, publicitate de tip pay-per-click
(ppc), servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de publicitate și de promovare
de vânzări, servicii de publicitate prin afișarea
de reclame pe baloane, servicii de publicitate
privind produse farmaceutice pentru tratarea
diabetului, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, servicii
de publicitate în legătură cu eventimente de
sporturi electronice, furnizare și închiriere de
spațiu, timpi și mijloace de publicitate, servicii
de publicitate directă prin poștă furnizate de
întreprinderi specializate, servicii de publicitate
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prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
publicitate directă prin poștă pentru atragerea
de noi clienți și menținerea bazei de clienți
existente, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
bunurile și serviciile altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vizualizeze și să
compare în mod convenabil bunurile oferite de
respectivii comercianți, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
de agenţii de import și export, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de intermediere
în achiziții, servicii de telemarketing, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru terți,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, vânzare prin licitație publică, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de achiziții, servicii
de abonamente la publicații online, pentru terți,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, furnizare de
informații comerciale consumatorilor.

───────

(210) M 2021 05635
(151) 28/07/2021
(732) SILVIU-GABRIEL UDREA, ALE.

DIMITRIE ANGHEL, NR. 4, BL.
M59, SC. 1, ET. 2, AP. 27, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
ZENITY

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

9. Aplicație software pentru servicii de
rețele sociale prin internet nedescărcabile,
monitoare comerciale, software informatic de

uz comercial, software pentru prelucrarea
tranzacțiilor comerciale, software de control
pentru iluminat destinat utilizării în locații
comerciale și industriale, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software informatic de uz comercial, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software pentru dezvoltare de aplicații, software
pentru comerț cu amănuntul, software pentru
sisteme de rezervare, software de calculatoare
pentru comerț electronic, aplicații software
pentru dispozitive fără fir descărcabile, software
și aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru dispozitive electronice digitale portabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, software pentru efectuarea de
tranzacții online, software pentru gestionarea
unui magazin online, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, aplicații software de
tipul business intelligence descărcabile, aplicație
software pentru servicii de cloud computing,
descărcabilă, software de comerț electronic
și de plăți electronice, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software pentru comerț prin
intermediul unei rețele globale de comunicații,
software de calculator pentru crearea de
site-uri web dinamice, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, software de control pentru
iluminat destinat utilizării în locații comerciale
și industriale, software pentru aplicații de
calculator destinat utilizării cu dispozitive de
calculator portabile, software de aplicații de
calculator destinat utilizării la implementarea
internetului lucrurilor (iot), software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea reală.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
privind sanatatea oamenilor si a animalelor, a
produselor alimentare, nealimentare si agricole
destinate oamenilor si animalelor, a materialelor
de constructii si a decoratiunilor, a produselor
de incaltaminte si imbracaminte destinate
oamenilor si animalelor, a produselor de
papetarie, tipografie si a materialelor scrise
pe suport de hartie (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, promovarea comercială,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
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promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, asistență în materie de management
pentru promovarea afacerilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, servicii de consultanță în afaceri privind
organizarea campaniilor de strângere de fonduri,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la fabricarea de produse, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de restaurante, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului și al livrărilor, consultanță
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, furnizare de informații
comerciale referitoare la industria agricolă,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, furnizare de informații comerciale pe
internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentatiei, demonstraţii

cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, organizare
de târguri comerciale, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, managementul
proiectelor de afaceri, elaborare de rapoarte
pentru proiecte de afaceri, redactare de studii
pentru proiecte de afaceri, managementul
proiectelor de afaceri (pentru terți), servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, pregătire de materiale promoționale și
de comercializare pentru terți, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele
de vânzare, informații despre metode de
vânzare, informații despre vânzarea de produse,
administrare în materie de metode de vânzare,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, consultanță privind calculul de cost
al comenzilor de vânzare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, servicii de analiză de
piață privind vânzarea de bunuri, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produse pentru terţi, servicii de colectare
computerizată a datelor la punctul de vânzare
pentru comercianții cu amănuntul, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse, obținere
de contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, furnizare de consiliere cu privire
la metode și tehnici de vânzare, promovarea
comercială, organizare de tranzacții comerciale
și contracte comerciale, asistență comercială
cu privire la imaginea comercială, servicii de
promovare comercială, difuzare de informații
comerciale, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, furnizare a unui registru cu site-
urile web ale terților pentru a facilita tranzacții
comerciale, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Rezervare de locuri pentru spectacole,
rezervare de locuri pentru spectacole și
rezervare de bilete de teatru, servicii de
rezervare de bilete și locuri la spectacole
de teatru, prezentare de concerte, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, prezentare de concerte muzicale,
divertisment de tipul concertelor, rezervare
de bilete la concerte, concerte de muzică
în direct, realizare, coordonare și organizare
de concerte, divertisment muzical, divertisment
radiofonic, divertisment televizat, divertisment
teatral, divertisment pe internet, divertisment
on-line, divertisment în direct, organizare de
divertisment muzical, divertisment de tipul
turneelor, organizare de festivaluri pentru
divertisment, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, organizare de divertisment pentru
nunți, divertisment de tipul producțiilor teatrale,
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
producție de materiale de divertisment audio,
servicii de divertisment oferite de muzicieni,
divertisment de tipul reprezentațiilor unor
orchestre, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment difuzat prin tv fără fir,
realizare de spectacole de divertisment în
direct, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, turnee sub formă de
servicii de divertisment, pregătire de programe
de divertisment pentru difuzare, producție de
spectacole de divertisment cu instrumentiști,
producție de spectacole de divertisment
cu dansatori, divertisment furnizat prin
intermediul televiziunii prin cablu, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
producție de spectacole de divertisment cu
cântăreți, servicii de divertisment, furnizare de
informații despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare

de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet,
spectacole muzicale, spectacole muzicale live,
servicii de festivaluri muzicale, servicii de
compoziții muzicale, producție de videouri
muzicale, producția de muzică, furnizare de
filme nedescărcabile, furnizare de imagini online
nedescărcabile, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de poze online
nedescărcabile, furnizare de materiale video on-
line, nedescărcabile, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
furnizare de filme, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, servicii
de orchestră, servicii de orchestră simfonică,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educative, reprezentații de muzică live, producția
de spectacole în direct.
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