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Cereri Mărci publicate în 05/10/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 06962 28/09/2021 DIAMONDS AND RUST S.R.L Zea et sia

3 M 2021 06963 28/09/2021 Andreea Popescu EQUINOX

4 M 2021 06964 28/09/2021 SC ANTIBIOTICE SA SANYGEL a+

5 M 2021 06965 28/09/2021 SC ANTIBIOTICE SA a+ SANYGEL

6 M 2021 06966 28/09/2021 SC ANTIBIOTICE SA SANYGEL ATB

7 M 2021 06967 28/09/2021 SC ANTIBIOTICE SA ATB SANYGEL

8 M 2021 06968 28/09/2021 ADRIANA-MARIA VOICULESCU LA ŞOSEA ŞPRIŢURI ALESE

9 M 2021 06969 28/09/2021 ZENDECO IMPORT EXPORT BLACK BULL

10 M 2021 06970 28/09/2021 ZENDECO IMPORT EXPORT COMODO CHAIRS

11 M 2021 06971 28/09/2021 SC FABRICA CĂMARA
BUCOVINEI SRL

Băcănia Bucovinei din inima
Bucovinei

12 M 2021 06972 28/09/2021 NINGBO JOYSONQUIN
INTELLIGENCE TECHNOLOGY
CO., Ltd

JoyCharge

13 M 2021 06974 28/09/2021 SC LOOP PRODUCTION SRL

14 M 2021 06975 28/09/2021 SC LOOP PRODUCTIONS SRL Dan Balan

15 M 2021 06976 28/09/2021 THE COCA-COLA COMPANY Colourful Snacktail

16 M 2021 06977 28/09/2021 DR. BARBU MIRABELA
LOREDANA CABINET
MEDICAL DE PSIHIATRIE,
DR. COTUNA IULIU COSMIN
CABINET MEDICAL DE
PSIHIATRIE

EUTIMIA

17 M 2021 06979 28/09/2021 OAE EVENTS Winterfest

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06458 27/09/2021 FRONT PIZZA La Hasan GOURMET
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NR. 24, AP. 2, JUD. ARAD, ARAD,
310032, ARAD, ROMANIA

(540)

La Hasan GOURMET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.01.02; 11.01.04;
26.11.01; 29.01.07

(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis

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

30. Pizza proaspătă.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante fast-food.

───────

(210) M 2021 06962
(151) 28/09/2021
(732) DIAMONDS AND RUST

S.R.L, STR. MIHAI EMINESCU
NR.102-104, CAMERA SERV 5,
ET.5, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Zea et sia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.01

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

clase:
14. Accesorii pentru bijuterii, accesorii pentru
ceasuri, ace (bijuterii), ace ornamentale din
metale pretioase, acoperitoare pentru inele ca
bijuterii pentru protectia inmpotriva impactului,
abraziunii si deteriorarii monturii si pietrelor,
agate, agrafe de argint, agrafe de cravata,
agrafe de cravata din metale pretioase, amulete
(bijuterii), arta murala din metale pretioase in
3d, articole de bijuterie care contin aur, articole
de bijuterie cu pietre ornamentale, articole de
bijuterie cu pietre pretioase, articole de bijuterie
din lanturi rasucite, articole de bijuterie false,
articole de bijuterie placate cu metale pretioase,
articole de bijuterie realizate din aliaje de
metale pretioase, articole de bijuterie realizate
din metale pretioase, articole de bijuterie
semipretioase, articole de imitatii de bijuterie,
articole decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru
uz personal, articole semifinisate din metale
pretioase utilizate in confectionarea articolelor
de bijuterie, articole semifinisate din pietre
pretioase utilizate in productia de bijuterii, aur,
banuti de arama, benzi din fire flexibile purtate
ca bratari, bijuterie din argint veritabil, bijuterii
confectionate din sticis, bijuterii cloisonne,
bijuterii confectionate din cristal, bijuterii
confectionate din perle de culture, bijuterii
confectionate din metale pretioase, bijuterii

(210) M 2021 06458
(151) 27/09/2021
(732) FRONT PIZZA, STR. MĂRĂŞEŞTI
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confectionate din bronz, bijuterii confectionate
din aur, bijuterii confectionate din plasatic,
bijuterii confectionate din pietre semipretioase,
bijuterii confectionate din metale nepretioase,
bijuterii cu diamante, bijuterii cu pietre pretioase,
bijuterii de corp, bijuterii de dama, bijuterii
de fildes, bijuterii de recunostinta pentru
angajati, bijuterii din aur, bijuterii din cositor,
bijuterii din cristal, placate cu metale pretioase,
bijuterii din materiale semipretioase, bijuterii din
metale nepretioase, bijuterii din metale pretioase
placate, bijuterii din metale pretioase, bijuterii
din metale semipretioase, bijuterii din platina,
bijuterii emailate, bijuterii fabricate din argint,
bijuterii fantezie, bijuterii-pandantive, bijuterii
pentru animale de companie, bijuterii pentru cap,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru fata, bijuterii
pentru impodobire personala, bijuterii pentru uz
personal, bijuterii sub forma de margele, bratari
(bijuterii), bratari cu margele din lemn, bratari de
argint, bratari de aur, bratari de ceas, bratari de
identificare (bijuterii), bratari de incheietura (in
scopuri de binefacere), bratari de plasatic sub
forma de bijuterii, bratari fabricate din cauciuc
sau silicon cu modele sau mesaje, bratari
fabricate din materiale textile brodate (bijuterii),
bratari pentru ceasuri de mana, bratari pentru
glezna, bratari placate cu argint, bratari placate
cu aur, brelocuri, brelocuri de chei din metale
pretioase, brelocuri din imitatie de piele, brelocuri
din metale comune, brelocuri din piele, brelocuri
fabricate din metal comun, brelocuri metalice,
jbrelocuri, nemetalice, brelocuri retractabile
pentru chei, brelocuri sub forma de bijuterii
(decoratiuni mici sau bagatele), brose (bijuterii),
brose decorative (bijuterii), brose placate cu
aur (bijuterii), busturi din metale pretioase,
butoni de camasa, butoni de manseta, butoni
de manseta din aur, butoni de manseta din
imitatie de aur, butoni de manseta din metale
pretioase cu pietre semipretioase, butoni de
manseta placati cu metale pretioase, butoni de
manseta placati cu argint, butoni de manseta
realizati din metale pretioase si pietre pretioase,
butoni din portelan, cabosoane, cabosoane
pentru fabricarea bijuteriilor, calcedonie, camee
(bijuterii), casete adaptate pentru pastrarea
articolelor de bijuterie, casete pentru bijuterii
si cutii pentru ceasuri, catarame pentru curele
de ceas, cercei, cercei cu pandantiv, cercei de
aur, cercei de argint, cercei pentru piercing,
cercei placati cu argint, chei amulete din metale
pretioase, chei amulete placate cu metale
pretioase, clipsuri pentru saluri sub forma de
bijuterii, clipsuri pentru urechi, coliere (bijuterii),
coliere din metale pretioase, coliere plasatron,
crucifixe ca bijuterii, crucifixuri din metale
pretioase, altele decat articole de bijuterie,

cruciulite (bijuterii), cupe pentru premii din metale
pretioase, curele de ceas, cutii din lemn pentru
bijuterii, cutii mici pentru bijuterii din metale
pretioase, cutii muzicale pentru bijuterii, cutii
pentru ace de cravata, cutii mici pentru bijuterii,
altele decat cele din metale pretioase, cutii din
piele pentru bijuterii, cutii din metale pretioase,
cutii pentru bijuterii, decoratiuni adezive pentru
pereti, din metal pretios, decoratiuni de perete
din metale pretioase, diademe, diamante,
diamante taiate, figurine de animate (ornamente)
placate cu metale pretioase, figurine de animate
(ornamente) confectionate din metale pretioase,
figurine de uz ornamental din pietre pretioase,
figurine decorative cu actiune din metale
pretioase, figurine din aur, figurine din imitatie
de aur, figurine din metale pretioase, figurine din
pietre pretioase, figurine din pietre pretioase sau
semipretioase, figurine tn miniatura (placate cu
metale pretioase), figurine realizate din argint,
figurine (statuete) din metale pretioase, fir de
argint (bijuterii), fir de sarma din metale pretioase
(bijuterii), fire de argint (bijuterii), fire din metale
pretioase (bijuterii), gablonturi din bronz, geme,
geme pretioase si semipretioase, genti tip
rulou pentru bijuterii, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, imitatii de aur, imitatie
de jais, imitatii de bijuterii ornamentale, imitatii
de bijuterii, imitatii de perle, imitatii de pietre
pretioase, inchizatori pentru bijuterii, incuietori
pentru coliere, inele (bijuterii), inele (bijuterii)
confectionate din metale nepretioase, inele
(bijuterii) confectionate din metale pretioase,
inele de argint, inele cu sigiliu, inele de fixare,
fiind piese de bijuterie, inele de logodna, inele
de prietenie, inele din aur, inele din platina,
inele eternity, inele pentru chei (decoratiuni
mici sau brelocuri) din metale pretioase, inele
pentru piercing corporal, inele placate cu argint,
inele placate cu aur, inele si lanturi de chei
si brelocuri pentru acestea, insigne cloisonne,
insigne de rever din metale pretioase, insigne de
rever ornamentale, insigne decorative (bijuterii),
insigne din metale pretioase, insigne metalice
(metale pretioase), jad (articole de bijuterie), jais
brut sau semiprelucrat (gagat), ornamente din
jais (gagat), lantisoare de aur, lantisoare de aur
impletite, lantisoare de bijuterie pentru coliere,
lantisoare de bijuterie pentru glezna, lantisoare
de bijuterie pentru bratari, lantisoare placate
cu aur, lanturi (bijuterii), lanturi confectionate
din metale pretioase (bijuterii), lanturi de argint,
lanturi de aur, lanturi de bijuterie din metale
pretioase pentru bratari de glezna, lanturi de
bijuterie din metale pretioase pentru coliere,
lanturi de cravata din metale pretioase, lanturi de
gat, lanturi din metale pretioase pentru bratari,
lanturi placate cu argint, lanturi placate cu aur,
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lingou de aur, lingouri de argint, lingouri de
aur, lingouri de metale pretioase, lingouri de
platina, lingouri din aliaje de argint, lingouri
din aliaje de aur, lingouri din aliaje de platina,
lingouri din argint, marcasite, margele pentru
crearea de bjuterii, margele pentru meditatie,
matanii (bijuterii) , medalii, medalioane (bijuterii),
monede care nu sunt pecuniare, monede
comemorative, monede de colectie, obiecte
de arta confectionate din pietre pretioase,
obiecte de arta de argint, obiecte de arta
din argint emailat, obiecte de arta din aur
emailat, obiecte de arta din metale pretioase,
obiecte de arta din metal (metale pretioase),
olivins (peridot), olivins (piatrs pretioass), opal,
ornamente confectionate din metale pretioase
(statui), ornamente din metale pretioase pentru
palarii, ornamente din sau placate cu metale
pretioase sau semipretioase sau pietre, sau
imitatii ale acestora, ornamente pentru coafuri
de mireasa, sub forma de diademe, ornamente
pentru imbrscaminte (din metale pretioase),
ornamente pentru incaltaminte, ornamente
pentru palarii, ornamente pentru palarii (din
metale pretioase), ornamente pentru rochii sub
forma de bijuterii, ornamente pentru sarbatori
(figurine) din metale pretioase, altele decat cele
pentru brad, ornamente pentru urechi sub forms
de bijuterii, ornamente personale de metale
pretioase, pandantive, pandantive confectionate
din metale pretioase sau placate cu acestea,
pandantive din chihlimbar presat fiiind articole
de bijuterie, pandantive din chihlimbar fiind
articole de bijuterie, pandantive pentru lanturi
de ceas, peridot, perle artificiale, perle (bijuterii),
perle de cultura, perle naturale, pietre artificiale
(pretioase sau semipretioase), pietre pentru
bijuterii, pietre pretioase, pietre pretioase
artificiale, pietre pretioase neprelucrate, pietre
pretioase neprelucrate si semiprelucrate si
imitatii ale acestora, pietre pretioase, perle si
metale pretioase si imitatii ale acestora, piaci
comemorative, pietre sintetice (bijuterii), pietre
semipretioase, piaci comemorative din metale
pretioase, piaci funerare din metale pretioase,
placute de identificare din metal pretios, plasaa
de lanturi din metale pretioase (bijuterii), plasa
din lanturi din metale semipretioase, podoabe
(bijuterie), portchei decorative, portchei din
imitatie de piele cu inel, podoabe pentru
incsitsminte (din metale pretioase), produse
de bijuterie, rodiu si aliajele sale, ruteniu
si aliajele sale, rulouri organizatoare de
bijuterii pentru voiaj, rubin, safire, sculpturi
din metale pretioase, sculpturi ornamentale
confectionate din metale pretioase, seturi de
monede pentru colectionari, smaralde, spinel
(pietre pretioase), statuete si figurine, din sau

placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, sau imitatii ale acestora, talismane
(bijuterii) din metale comune, talismane pentru
bratari, talismane pentru coliere, tanzanit ca
pietre pretioase, tanzanit fiind pietre pretioase,
tiare, topaz, tocuri pentru chei din metale
pretioase, trofee confectionate din aliaje de
metale pretioase, trofee confectionate din metale
pretioase, trofee placate cu aliaje de metale
pretioase, trofee placate cu metale pretioase,
trofee statuare comemorative fabricate din metal
pretios, verighete, zirconiu cubic, turmaline
(pietre semipretioase), podoabe din chihlimbar,
perle din chihlimbar presat, metale pretioase
si aliajele acestora, bijuterii, pietre pretioase si
semipretioase, instrumente de ceasornicarie si
pentru masurarea timpului.

35. Administrarea, organizarea si
managementul afacerilor cu bijuterii, cu metale
pretioase si semipretioase, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de vanzare cu ridicata
in legatura cu bijuterii, servicii de vanzare
cu amanuntul in legatura cu bijuterii, servicii
de vanzare cu amanuntul online referitoare la
bijuterii.
42. Servicii de design de bijuterii, servicii de
autentificare de bijuterii.

───────

(210) M 2021 06963
(151) 28/09/2021
(732) Andreea Popescu, STR.

PROFESOR MIRESCU,
NR.154, SAT GULIA, JUDETUL
DAMBOVITA, TARTASESTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

EQUINOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

14. Metale pretioase si aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre pretioase si semipretioase,
ceasornice si instrumente pentru masurarea
timpului.
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35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 06964
(151) 28/09/2021
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUD. IASI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)
SANYGEL a+

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

5. Dezinfectanți.
───────

(210) M 2021 06965
(151) 28/09/2021
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUD. IASI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)
a+ SANYGEL

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

5. Dezinfectanți.
───────

(210) M 2021 06966
(151) 28/09/2021
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUD. IASI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)
SANYGEL ATB

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

5. Dezinfectanți.
───────

(210) M 2021 06967
(151) 28/09/2021
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUD. IASI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)
ATB SANYGEL

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

5. Dezinfectanți.
───────

(210) M 2021 06968
(151) 28/09/2021
(732) ADRIANA-MARIA VOICULESCU,

STR. MIERCANI NR. 74, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 012925, ROMANIA

(540)

LA ŞOSEA ŞPRIŢURI ALESE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 02.01.11

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

clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2021 06969
(151) 28/09/2021
(732) ZENDECO IMPORT EXPORT,

STR. IRIS NR. 22, CAMERA 1,
JUDEŢ ILFOV, BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

BLACK BULL

(531) Clasificare Viena:
03.04.04; 27.05.01; 27.05.17

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

20. Mobilier, produse de mobilier, scaune, fotolii,
canapele.

───────

(210) M 2021 06970
(151) 28/09/2021
(732) ZENDECO IMPORT EXPORT,

STR. IRIS NR. 22, CAMERA 1,
JUDEŢ ILFOV, BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600204, BACĂU,
ROMANIA

(540)

COMODO CHAIRS

(531) Clasificare Viena:
03.07.19; 27.05.01; 27.05.17

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

20. Mobilier, produse de mobilier, scaune, fotolii,
canapele.

───────
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(210) M 2021 06971
(151) 28/09/2021
(732) SC FABRICA CĂMARA

BUCOVINEI SRL, STR.
ALEXANDRU VLAHUTA NR. 25,
JUDEŢ SUCEAVA, CAMPULUNG
MOLDOVENESC, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

Băcănia Bucovinei
din inima Bucovinei

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, gemuri, compoturi,
murături.

───────

(210) M 2021 06972
(151) 28/09/2021
(732) NINGBO JOYSONQUIN

INTELLIGENCE TECHNOLOGY
CO., Ltd, JUXIAN ROAD HIGH-
TECH NO. 1266, FIRST FLOOR,
NO. 5 BUILDING OF 24TH UNIT ,
NINGBO, CHINA

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

(540)
JoyCharge

(300)
Prioritate invocată:
54761262/29-03-2021/CN

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

9. Baterie pentru automobile, cip de calculator,
program de calculator, înregistrat (program),
contor de parcare, tester pentru baterii,
baterie reîncărcabilă, stații de încărcare pentru
vehiculele electrice, încărcător de baterii pentru
computer portabil, dispozitiv de încărcat baterii,
dispozitiv de automatizare pentru centrale
electrice.
35. Sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, furnizarea de asistență în
managementul afacerilor, închiriere de standuri
de vânzare/informații comerciale, servicii de
agenții de import-export, servicii de informații
comerciale, prin internet, promovarea vânzărilor
pentru terți, studii de piață, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
37. Servicii de încărcare a bateriei telefonului
mobil, servicii de încărcare a vehiculelor
electrice, suprimarea interferențelor în ceea ce
privește aparatele electrice, tapițare, instalare
și reparații de aparate electrice, furnizarea
de informații privind construcția, întreținere și
reparații de automobile, stații de alimentare
a autovehiculelor (alimentare cu carburant și
întreținere), instalarea și repararea alarmelor
antifurt, Informații legate de reparații.
38. Furnizarea de informații despre
telecomunicații, comunicații prin terminale de
calculator, servicii de poștă vocală, furnizarea de
servicii de videoconferință, furnizarea accesului
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la baze de date, difuzarea prin intermediul
televizorului, comunicații prin telefoane mobile,
comunicații prin telefon, furnizarea de servicii de
transmisie de semnale pentru comerț electronic
prin sisteme de telecomunicații și prin sisteme de
comunicații de date, trimiterea de mesaje.
42. Efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologia pentru tranzacții de comerț
electronic, cercetare și dezvoltare de produse
noi pentru terți, verificarea siguranței rutiere,
proiectare și dezvoltare de software, design
industrial, consultanță în domeniul economisirii
energiei, proiectare și dezvoltare de produse
multimedia, software ca serviciu.

───────

(210) M 2021 06974
(151) 28/09/2021
(732) SC LOOP PRODUCTION SRL,

STR. ION TUCULESCU NR. 19,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031611,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20

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

41. Producția de programe radio și de
televiziune, producția de spectacole, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor la cerere, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, divertisment
de televiziune, servicii de divertisment, servicii
de amuzament, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live.

───────

(210) M 2021 06975
(151) 28/09/2021
(732) SC LOOP PRODUCTIONS SRL,

STR. ION TUCULESCU NR. 19,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031611,
ROMANIA

(540)

Dan Balan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artişi, pensule, materiale
didactice șieducative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
41. Producția de programe radio și de
televiziune, producția de spectacole, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor la cerere, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, divertisment
de televiziune, servicii de divertisment, servicii
de amuzament, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/09/2021

(210) M 2021 06976
(151) 28/09/2021
(732) THE COCA-COLA COMPANY ,

ONE COCA-COLA PLAZA, 30313,
ATLANTA GEORGIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)
Colourful Snacktail

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

29. Gustări pe bază de fructe, gustări pe bază
de cartofi, gustări din cartofi, gustări pe bază de
fructe confiate, gustări din legume, gustări pe
bază de tofu, gustări pe bază de nucă de cocos,
gustări pe bază de lapte, aperitive pe bază de
cartofi, aperitive pe bază de fructe, aperitive
alimentare pe bază de soia, gustări pe bază de
alune, gustări pe bază de carne, aperitive pe
bază de legume, gustări pe bază de brânză,
gustări pe bază de fructe uscate, gustări din alge
marine comestibile, gustări pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de porumb dulce, batoane pe
bază de nuci și semințe, batoane pe bază de
fructe și fructe nucifere.
30. Snacks-uri crocante, gustări din tortilla,
gustări pe bază de orez, gustări pe bază de
cereale, gustări de tip tort de fructe, gustări
tip prăjitură din orez, snacks-uri răsucite cu
gust de brânză, floricele de porumb preparate,
biluțe de brânză (snacks-uri), gustări din porumb
expandat, snacks-uri din grâu expandat, gustări
din cereale, gustări pe bază de grâu, gustări din
porumb, aperitive pe bază de porumb, aperitive
pe bază de orez, batoane alimentare pe bază
de cereale, snack-uri pe bază de cereale, gustări
pe bază de multicereale, aperitive sărate pe
bază de faină, gustări rapide preparate din mușii,
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, gustări pe bază de grâu,
gustări din porumb, gustări preparate pe bază
de cereale, gustări din porumb expandat cu
gust de brânză, bulete de brânză expandate
(snacks-uri de porumb), gustări constând în
principal din produse de cofetărie, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
gustări preparate conținând în principal paste,
gustări preparate conținând în principal orez,
snacks-uri pe baza de orez, gustări rapide
preparate din grâu integral, gustări care constă

în principal din pâine, gustări alimentare din
cereale cu gust de brânză, gustări care constă în
principal din cereale, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, produse pentru
gustări preparate din făină de porumb, produse
pentru gustări preparate din făină de orez,
produse pentru gustări preparate din făină de
soia, produse pentru gustări preparate din făină
de cereale, produse pentru gustări preparate
din făină de cartofi, produse pentru gustări
preparate din amidon de porumb, produse pentru
gustări preparate din pesmet, arome pentru
gustări (altele decât uleiurile esențiale), gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, gustări alimentare din porumb sub
formă de inele, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), gustări sărate gata de
mâncat, preparate din griș de porumb expandat.
32. Bere, băuturi nealcoolice, apă potabilă, apă
cu arome, ape minerale și gazoase, băuturi
răcoritoare, băuturi energizante și băuturi pentru
sportivi, băuturi non-alcoolice din fructe și sucuri
de fructe, apă de nucă de cocos ca băutură,
băuturi nealcoolice, siropuri, concentrate, prafuri
și alte preparate pentru fabricarea băuturilor
nonalcoolice.

───────
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(210) M 2021 06977
(151) 28/09/2021
(732) DR. BARBU MIRABELA

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

(540)

EUTIMIA

(531) Clasificare Viena:
27.07.01; 27.07.01; 29.01.13; 17.01.07

(591) Culori revendicate:maro deschis, maro
închis, galben, crem

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

44. Consultații psihiatrice, servicii de evaluare
a personalității (servicii de sănătate mintală),
servicii psihiatrice, teste de personalitate (servicii
de sănătate mintală), teste psihiatrice.

───────

(210) M 2021 06979
(151) 28/09/2021
(732) OAE EVENTS, STR. DRUM GURA

CALITEI 4-3, BLOC 4, SCARA A,
AP.165, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Winterfest

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.01

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

41. Organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, producere de concerte
muzicale, divertisment de tipul concertelor,
organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de
concerte, organizare și coordonare de concerte
muzicale, concerte în direct susținute de
formații muzicale, organizare de petreceri,
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment).

───────

LOREDANA CABINET MEDICAL
DE PSIHIATRIE, B-DUL
REVOLUȚIEI NR. 97, AP. 3, JUDEȚ
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA
DR. COTUNA IULIU COSMIN
CABINET MEDICAL DE
PSIHIATRIE, B-DUL REVOLUȚIEI
NR. 97, AP. 3, JUDEȚ ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA  CONŢINÂND   

CERERILE  DE ÎNREGISTRARE MARCA, 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCĂ 

COMUNITARĂ   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII 

PERIOADEI DE OBSERVAŢII 



(210) M 2021 05951
(151) 27/09/2004
(732) URETEK WORLDWIDE OY,

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-DUL
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL
M106, SC.4, ET.4, AP.117, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

URETEK DEEP INJECTIONS
(300)

Prioritate invocată:
T200400817 /31-03-2004/FI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

37. Servicii de construcţii de clădiri, reparaţii,
servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2021 05952
(151) 27/09/2004
(732) URETEK WORLDWIDE OY,

(540)
URETEK

(300)
Prioritate invocată:
T200400814/31-03-2004/FI

37. Servicii de construcții de clădiri, reparații,
servicii de instalații.

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci, conversii 
publicate în data de 05/10/2021

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

MYLLYHAANTIE 5, FI-33960
PIRKKALA, FINLANDA

MYLLYHAANTIE 5 FI-33960
PIRKKALA, FINLANDA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, 
B-DUL OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M 106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA


