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Cereri Mărci publicate în 07/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02554 31/03/2021 LAZY CATS Je suis Jolie

2 M 2021 02585 31/03/2021 GABRIEL FLORINEL FLOREA RO Etno Food

3 M 2021 02608 31/03/2021 S.C. ZETEA S.R.L. PONTON

4 M 2021 02610 31/03/2021 COTNARI S.A. COTNARI TRADIŢII

5 M 2021 02611 31/03/2021 CORTEVA AGRISCIENCE LLC AF-X1

6 M 2021 02612 31/03/2021 SC DENTOZON SRL DENTOZON

7 M 2021 02613 31/03/2021 L.H.EL INVESTMENT SHOPRON MARKET

8 M 2021 02614 31/03/2021 SEBASTIAN SOSIN Chef Sosin

9 M 2021 02615 31/03/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

ARIEL EXTRA FIBER CARE

10 M 2021 02616 31/03/2021 FILIPE FERRO S.R.L. FILIPE FERRO

11 M 2021 02617 31/03/2021 CITY DINER SRL Restaurant CRAFT

12 M 2021 02618 31/03/2021 PASTEMAT SRL Kala

13 M 2021 02619 31/03/2021 S.C. DOUX PETIT PAN SRL MaiDulce.ro COFETĂRIE

14 M 2021 02620 31/03/2021 HORIA-CATALIN SUCEVEANU PUNPARIU.RO

15 M 2021 02621 31/03/2021 HORIA-CATALIN SUCEVEANU PUNEPARIU.RO

16 M 2021 02622 31/03/2021 CERTION S.R.L. LAGO

17 M 2021 02623 31/03/2021 MARIA-RALUCA TIRCOMNICU BUSY BEE PARTY CAKES

18 M 2021 02624 31/03/2021 DCBMS SRL klik

19 M 2021 02625 31/03/2021 CERTION S.R.L. PHAROS TOWER

20 M 2021 02626 31/03/2021 PR MEDICAL EVENTS SRL tripfinder

21 M 2021 02627 31/03/2021 CORNELIU-EUGEN GAIȚĂ BRUTĂRIA Măriucăi

22 M 2021 02628 31/03/2021 PROGO OFFICE S.R.L. iniko

23 M 2021 02629 31/03/2021 SC NERAMO DISTRIBUTION
SRL

NERAMO

24 M 2021 02630 31/03/2021 MATEY TOYS MATEYTOYS

25 M 2021 02631 31/03/2021 NUTRIGIOS SRL NUTRIGIOS health & wellness

26 M 2021 02632 31/03/2021 LA FANTANA SRL SISTEMATH The water
purification path

27 M 2021 02633 31/03/2021 ALINA TOMA Love BEAUTY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
28 M 2021 02634 31/03/2021 QOSMO HOTELS SRL QOSMO AGHO

29 M 2021 02635 31/03/2021 QOSMO HOTELS SRL QOSMO MONARK

30 M 2021 02636 31/03/2021 E INNOVATION DEV S.R.L. DEVODEP

31 M 2021 02637 31/03/2021 CMAG ONLINE SHOP SRL eOptima

32 M 2021 02638 31/03/2021 PRESS MEDIA ELECTRONIC
SRL

ASTROSENS

33 M 2021 02639 31/03/2021 PRESS MEDIA ELECTRONIC
SRL

DC NEWS radio

34 M 2021 02640 31/03/2021 INTELLIGENT CORRIDOR
S.R.L.

xcash

35 M 2021 02642 31/03/2021 IULIANA CAZACU CIOLĂNĂRIE NU GLUMĂ!
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(210) M 2021 02554
(151) 31/03/2021
(732) LAZY CATS, STR. PRIMĂVERII,

NR. 11, SC. C, ET. 4, AP. 15,
JUDEŢ BOTOŞANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

Je suis Jolie

(531) Clasificare Viena:
02.09.08; 02.09.10; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
3. Benzi de albire a dinților, benzi de albire
pentru dinți impregnate cu preparate de
albire a dinților (cosmetice), comprimate de
pastă de dinți solidă, creme pentru albirea
dinților, geluri pentru albirea dinților, geluri
pentru curățatea dinților, loțiuni pentru curățarea
dinților, paste de dinți, paste pentru albirea
dinților, pastă de dinți ingerabilă, pastă de
dinți nemedicinală, praf de dinți, praf de dinți
hidratat, preparate cosmetice pentru îngrijirea
gurii și a dinților, preparate de albire a
dinților, preparate de împrospătare a respirației
pentru igiena personală, preparate masticabile
pentru curățarea dinților, preparate pentru
curățarea dinților, preparate pentru igiena bucală
(nemedicamentoase), produse lichide pentru
curățarea dinților, produse masticabile pentru
îngrijirea dinților, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse pentru curățarea
dinților, produse pentru curățarea dinților și
ape de gură, produse pentru lustruirea dinților,
produse pentru împrospătarea gurii (respirație),
nu de uz medical, produse pentru împrospătarea
respirației, produse pentru împrospătarea
respirației sub formă de bețișoare de mestecat
din extracte de lemn de mesteacăn, pudră pentru
curățarea dinților, pulbere pentru curățarea
dinților, seturi de produse cosmetice pentru
igiena bucală, sprayuri pentru împrospătarea

respirației, tablete revelatoare pentru indicarea
tartrului de pe dinți, de uz personal, aparate
dentare și proteze dentare pentru albirea dinților,
în măsura în care sunt incluse în această clasă,
pudră pentru albirea dinților.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: benzi de albire a
dinților, benzi de albire pentru dinți impregnate
cu preparate de albire a dinților (cosmetice),
comprimate de pastă de dinți solidă, creme
pentru albirea dinților, geluri pentru albirea
dinților, geluri pentru curățatea dinților, loțiuni
pentru curățarea dinților, paste de dinți, paste
pentru albirea dinților, pastă de dinți ingerabilă,
pastă de dinți nemedicinală, praf de dinți, praf
de dinți hidratat, preparate cosmetice pentru
îngrijirea gurii și a dinților, preparate de albire a
dinților, preparate de împrospătare a respirației
pentru igiena personală, preparate masticabile
pentru curățarea dinților, preparate pentru
curățarea dinților, preparate pentru igiena bucală
(nemedicamentoase), produse lichide pentru
curățarea dinților, produse masticabile pentru
îngrijirea dinților, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse pentru curățarea
dinților, produse pentru curățarea dinților și
ape de gură, produse pentru lustruirea dinților,
produse pentru împrospătarea gurii (respirație),
nu de uz medical, produse pentru împrospătarea
respirației, produse pentru împrospătarea
respirației sub formă de bețișoare de mestecat
din extracte de lemn de mesteacăn, pudră pentru
curățarea dinților, pulbere pentru curățarea
dinților, seturi de produse cosmetice pentru
igiena bucală, sprayuri pentru împrospătarea
respirației, tablete revelatoare pentru indicarea
tartrului de pe dinți, de uz personal, pudră
pentru albirea dinților, aparate dentare și proteze
dentare pentru albirea dinților.

───────
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(210) M 2021 02585
(151) 31/03/2021
(732) GABRIEL FLORINEL FLOREA,

STR. VIITORULUI 18, JUD.
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

RO Etno Food

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
09.07.01; 09.07.25

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
galben, roşu

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

29. Bacon (slănină), fasole conservată, fructe
de pădure conservate, fiertură/bulion, mezeluri,
brânză, lapte bătut, carne uscată prin înghețare/
carne liofilizată, castraveciori (nu proaspeți),
șuncă, came, piftie din carne, carne la conservă,
carne de porc, varză murată, cârnați, suc de
tomate pentru gătit, pastă de tomate, legume la
conservă, iaurt.
30. Biscuiți/fursecuri, chifle de pâine, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, sandvișuri cu brânză
(sandvișuri), chipsuri, ciocolată, condimente,
miere, sandvișuri de hot dog, înghețată,
maioneză, plăcinte cu carne, muștar, clătite, sos
pentru paste, produse de patiserie, plăcinte,
pizza, sandvișuri, înghețate pe băț, sos de roșii.
35. Publicarea de texte publicitare, publicitate,
furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, închirierea de material
publicitar, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, publicitate
radio, închirierea de standuri de vânzare,

asistență privind comercializarea produselor,
în cadrul unui contract de franciză, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, marketing comercial (în afară
de comercializare), prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
închirierea de standuri de vânzare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
36. Închirierea fermelor.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, furnizarea de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
cantină.

───────

(210) M 2021 02608
(151) 31/03/2021
(732) S.C. ZETEA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 540, JUD. SATU-
MARE, MEDIEŞU AURIT, 447185,
SATU MARE, ROMANIA

(540)

PONTON

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice cu excepţia berii,

───────
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(210) M 2021 02610
(151) 31/03/2021
(732) COTNARI S.A., STR. COTNARI,

JUD. IAŞI, COTNARI, 707120, IAȘI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C 14,
SC. B, ET.1, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

COTNARI TRADIŢII

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 26.15.11; 26.11.13;
26.11.25

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Cotnari.

───────

(210) M 2021 02611
(151) 31/03/2021
(732) CORTEVA AGRISCIENCE LLC,

STR. ZIONSVILLE ROAD 9330,
INDIANA, INDIANAPOLIS, 46268,
INDIANA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011882,
ROMANIA

(540)
AF-X1

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

5. Fungicid biologic.
───────

(210) M 2021 02612
(151) 31/03/2021
(732) SC DENTOZON SRL, STR.

NICOLAE BALCESCU, ET 2, AP
7, BL 78, JUD. VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(540)
DENTOZON

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

(210) M 2021 02613
(151) 31/03/2021
(732) L.H.EL INVESTMENT, ŞOS.

CRISTIANULUI NR.7, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500053,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SHOPRON MARKET

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 05.07.02; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.07

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
PMS102), maro (Pantone PMS1265),
verde (Pantone PMS 370)

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

44. Servicii de stomatologie.

───────

36. Afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2021 02614
(151) 31/03/2021
(732) SEBASTIAN SOSIN, STR.

BERNA NR. 9, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011769, ROMANIA

(540)
Chef Sosin

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

30. Sare, mirodenii, arome și condimente,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 02615
(151) 31/03/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
45202, OH, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)
ARIEL EXTRA FIBER CARE

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, aditivi pentru spălarea
rufelor, preparate pentru spălarea rufelor,
detergenți pentru spălarea rufelor, produse
lichide pentru spălarea rufelor, preparate pentru
înmuirea rufelor, substanțe pentru spălarea
rufelor, agenți de clătire pentru rufe, uleiuri
esențiale folosite ca parfum la spălarea rufelor,
preparate pentru parfumare folosite la spălarea
rufelor, săpunuri și geluri.

───────

VASILE ALECSANDRI NR.44,
JUDETUL BIHOR, NOJORID,
417345, BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

FILIPE FERRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.02

(591) Culori revendicate:roșu (RAL 3020),
negru (RAL 9005)

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

35. Servicii de vânzare a organelor de
asamblare.

───────

(210) M 2021 02617
(151) 31/03/2021
(732) CITY DINER SRL, STR. EUGENIU

CARADA NR. 12, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
Restaurant CRAFT

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

(210) M 2021 02616
(151) 31/03/2021
(732) FILIPE FERRO S.R.L., STR.
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant.

───────

(210) M 2021 02618
(151) 31/03/2021
(732) PASTEMAT SRL, CALEA ARADULI

NR. 45, BL D36, AP 11, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410223, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Kala

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse de toaletă.

───────

(210) M 2021 02619
(151) 31/03/2021
(732) S.C. DOUX PETIT PAN SRL, P-ȚA

REVOLUȚIEI, NR.6/2, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET MIDIASEN
INNOVATIONS, CALEA
TRAIAN NR.4A/44, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MaiDulce.ro COFETĂRIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 08.01.16

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

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

───────
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(210) M 2021 02620
(151) 31/03/2021
(732) HORIA-CATALIN SUCEVEANU,

STRADA CPT. ALEXANDRU
SERBANESCU NR 58B, TRONSON
A, ET. 5, AP A510, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PUNPARIU.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.17; 24.17.02

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

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativa a
ordinelor de achiziție, publicitate, producția de
clipuri publicitare, asistenta in managementul
afacerilor, consultanta in organizarea si
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienta afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la sportivi, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de agenție de
informații comerciale, compilarea de informații
in baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, servicii de intermediere comerciala,
servicii de informații competitive, marketing,
servicii de lobby comercial, negocierea si
incheierea de tranzacții comerciale pentru
terti, furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii si vânzătorii de bunuri si
servicii, publicitate cu plata per click, servicii
de achiziție pentru terti, publicarea de texte
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terti,
sistematizarea informațiilor in baza de date
computerizate, scrierea de texte publicitare.

───────

(210) M 2021 02621
(151) 31/03/2021
(732) HORIA-CATALIN SUCEVEANU,

STRADA CPT. ALEXANDRU
SERBANESCU NR 58B, TRONSON
A, ET. 5, AP A510, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PUNEPARIU.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.17; 24.17.02

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

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativa a
ordinelor de achiziție, publicitate, producția de
clipuri publicitare, asistenta in managementul
afacerilor, consultanta in organizarea si
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienta afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la sportivi, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de agenție de
informații comerciale, compilarea de informații
in baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, servicii de intermediere comerciala,
servicii de informații competitive, marketing,
servicii de lobby comercial, negocierea si
incheierea de tranzacții comerciale pentru
terti, furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii si vânzătorii de bunuri si
servicii, publicitate cu plata per click, servicii
de achiziție pentru terti, publicarea de texte
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terti,
sistematizarea informațiilor in baza de date
computerizate, scrierea de texte publicitare.

───────
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(210) M 2021 02622
(151) 31/03/2021
(732) CERTION S.R.L., ALEEA

ALEXANDRU NR. 32, PARTER,
APT. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

LAGO

(531) Clasificare Viena:
03.07.06; 03.07.24; 29.01.11

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

clase:
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de echipamente și mașini de birou, închirierea
spațiilor publicitare în clădiri de birouri și
spații comerciale, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, închirierea de spații
comerciale, închirierea de standuri de vânzare,
servicii comerciale derulate de agenții imobiliare.
36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația
atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații de birouri, apartamente, spații
comerciale, complexe sportive și de agrement,
spații destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități
de broker imobiliar, management imobiliar,

agenții imobiliare, intermedierea contractelor și
tranzacțiilor imobiliare, administrare imobiliară
și administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, servicii ale birourilor
de cazare (apartamente), managementul
apartamentelor, organizarea finanțărilor pentru
proiecte de construcții, servicii de administrare
a imobilelor și proprietăților, leasing de bunuri
imobiliare, servicii de planificare și organizare în
sectorul dezvoltărilor imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier și
servicii din domeniul construcțiilor de clădiri și
construcțiilor imobiliare, servicii de dezvoltare
imobiliara (constructii), reparații în legătură
cu imobile, servicii de curățenie pentru
imobile (interior), servicii de curățenie
pentru imobile (suprafață exterioară), servicii
de curățenie industrială pentru imobile,
consiliere și consultanță în construcții,
informații legate de construcții și servicii
de reparații destinate imobilelor, servicii
pentru acoperișuri (construcții), servicii de
instalații și reparații ale rețelelor și sistemelor
electrice și de iluminat, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor anti-furt, servicii
de instalații și reparații ale sistemelor de
încălzire, reparații ale echipamentelor de aer
condiționat (de uz industrial), servicii de
instalații electrice, costruirea de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri, servicii
de întreținere de proprietăți, construcții de clădiri
și proprietăți, servicii de instalare de rețea
electrică pentru clădiri și construcții, servicii de
dotare a proprietăților comerciale, depozitelor,
unităților de depozitare și de cazare temporară
(construcții), activitate de informare, consultanţă
privind toate serviciile de mai sus.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de rezervări
de hoteluri și pensiuni, servicii de catering,
servicii de închiriere a mobilierului și aparaturii
necesare pentru activități de catering și pentru
servicii de alimentație publică, închirierea sălilor
de şedinţe, închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, închirierea clădirilor mobile,
transportabile.

───────
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(210) M 2021 02623
(151) 31/03/2021
(732) MARIA-RALUCA TIRCOMNICU,

CALEA CRAIOVEI NR. 119,
BL. 19, SC. A, ET. 2, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITEȘTI, 110207, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BD-UL
REPUBLICII, BL. 212, SC. D, ET. 2,
AP. 11, JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

BUSY BEE PARTY CAKES

(531) Clasificare Viena:
26.01.05; 02.09.01; 03.13.04; 03.13.24;
29.01.15

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), roz (HEX #f38794, HEX
#fba1ad, HEX #ffc8ce, HEX #ffdce2,
HEX #fff3fc), magenta (HEX #dc1b3a),
maro (HEX #775855, HEX #331d20),
galben (HEX #f7f701), bleu (HEX
#acbeec)

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

30. Preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, produse proaspete de patiserie,
produse congelate de patiserie și produse de
cofetărie, torturi, prăjituri, tarte, biscuiți, piscoturi,
dulciuri pentru ornarea prăjiturilor, produse din
zahăr, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
înghețată comestibilă, cafea, băuturi pe bază de
ciocolată, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de cafea.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
de produse alimentare destinate consumului
uman (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere

în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web, organizarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, publicitate, toate acestea pentru
produsele din clasa 30.
41. Cursuri profesionale, inclusiv cursuri la
distanță, în legătură cu produsele din clasa
30, organizarea de evenimente recreative și de
divertisment, servicii de decorare cu baloane.

───────

(210) M 2021 02624
(151) 31/03/2021
(732) DCBMS SRL, STRADA DRAGOS

VODA 36-38, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

klik

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 26.13.01

(591) Culori revendicate:alb, verde, , verde
deschis, mov, galben, bleu, roz,
portocaliu

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

34. Articole pentru fumători, pe bază de tutun.
───────
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(210) M 2021 02625
(151) 31/03/2021
(732) CERTION S.R.L., ALEEA

ALEXANDRU NR. 32, PARTER,
APT. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

PHAROS TOWER

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 26.11.07; 26.11.09; 27.05.09

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

clase:
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de echipamente și mașini de birou, închirierea
spațiilor publicitare în clădiri de birouri și
spații comerciale, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, închirierea de spații
comerciale, închirierea de standuri de vânzare,
servicii comerciale derulate de agenții imobiliare.
36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația
atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații de birouri, apartamente, spații
comerciale, complexe sportive și de agrement,
spații destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități
de broker imobiliar, management imobiliar,

agenții imobiliare, intermedierea contractelor și
tranzacțiilor imobiliare, administrare imobiliară
și administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, servicii ale birourilor
de cazare (apartamente), managementul
apartamentelor, organizarea finanțărilor pentru
proiecte de construcții, servicii de administrare
a imobilelor și proprietăților, leasing de bunuri
imobiliare, servicii de planificare și organizare în
sectorul dezvoltărilor imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier și
servicii din domeniul construcțiilor de clădiri și
construcțiilor imobiliare, servicii de dezvoltare
imobiliara (constructii), reparații în legătură
cu imobile, servicii de curățenie pentru
imobile (interior), servicii de curățenie
pentru imobile (suprafață exterioară), servicii
de curățenie industrială pentru imobile,
consiliere și consultanță în construcții,
informații legate de construcții și servicii
de reparații destinate imobilelor, servicii
pentru acoperișuri (construcții), servicii de
instalații și reparații ale rețelelor și sistemelor
electrice și de iluminat, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor anti-furt, servicii
de instalații și reparații ale sistemelor de
încălzire, reparații ale echipamentelor de aer
condiționat (de uz industrial), servicii de
instalații electrice, costruirea de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri, servicii
de întreținere de proprietăți, construcții de clădiri
și proprietăți, servicii de instalare de rețea
electrică pentru clădiri și construcții, servicii de
dotare a proprietăților comerciale, depozitelor,
unităților de depozitare și de cazare temporară
(construcții), activitate de informare, consultanţă
privind toate serviciile de mai sus.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de rezervări de
hoteluri și pensiuni, servicii de catering, servicii
de închiriere a mobilierului și aparaturii necesare
pentru activități de catering și pentru servicii de
alimentație publică, închirierea sălilor de şedinţe,
închirierea de locuinţe pentru cazare temporară,
închirierea clădirilor mobile, transportabile.

───────
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(210) M 2021 02626
(151) 31/03/2021
(732) PR MEDICAL EVENTS SRL, STR.

COLONEL LANGA NR. 17, ET.
1, JUD. IAŞI, IAŞI, 700065, IAȘI,
ROMANIA

(540)
tripfinder

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

16. Publicații periodice tipărite în domeniul
turismului.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor.
36. Asigurare pentru cazare la hotel.
39. Servicii de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii specifice agențiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
planificarea călătoriilor, organizarea de călătorii,
rezervări pentru călătorii, servicii de călătorii
aeriene, organizare de călătorii în străinătate,
servicii de rezervare pentru călătorii, servicii de
rezervări pentru călătorii, organizare de călătorii
cu avionul, organizare de călătorii de afaceri,
organizare de călătorii și croaziere, servicii de
planificare de călătorii.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, rezervare de
cazare la hotel, evaluare de cazare hotelieră,
servicii de cazare pentru vacanțe, servicii de
cazare pentru evenimente, organizare de cazare
pentru turiști, asigurare de facilități pentru târguri
(cazare).

───────

(210) M 2021 02627
(151) 31/03/2021
(732) CORNELIU-EUGEN GAIȚĂ, STR.

CICERO NR. 100, BL. XF2, SC. 1,
ET. 4, AP.13, JUD. MEHEDINŢI,
DROBETA-TURNU SEVERIN,
MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BRUTĂRIA Măriucăi

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 05.07.02; 11.01.22; 08.01.07;
08.01.08; 08.01.09; 05.07.01

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

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, alimente preparate pe bază de
tăieței, aperitive (tartine), baghete umplute, baozi
(chifle umplute), biluțe de brânză (snackuri),
biscuiți de orez, blaturi de pizza, biscuiți umpluți
cu brânză, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
crocanți din cereale, brioșe, bulete din orez,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri din
cereale, clătite, covrigei, empanada, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas (fel
de mâncare mexicană), floricele de porumb,
frigănele, fulgi, găluște de orez, gustări din
porumb, gustări pe bază de cereale, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
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pe bază de porumb, hamburgeri cu brânză,
hamburgeri (sandvișuri), hot dog (sandvișuri),
lasagna, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, paella, pizza, plăcinte,
produse de patiserie aromate, produse de
patiserie din legume și carne, pufuleți de brânză,
quesadilla (preparat culinar mexican), quiche
(preparat culinar franțuzesc), produse snacks
preparate pe bază de porumb, rulouri umplute,
sandvișuri, snack-uri preparate din făină de
cartofi, sushi, tabbouleh (salată libaneză),
taco, tortillas, amestecuri condimentate, arome
alimentare, altele decât uleiurile esenţiale,
arome de fructe, altele decât uleiurile esențiale,
arome pentru prăjituri, altele decât uleiurile
esenţiale, arome preparate din carne, arome
pentru supe, condimente, marinate, vanilie,
sosuri sărate, sosuri condimentate (chutney) și
paste, sosuri, sare, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, ketchup, muștar, piureuri
de legume (sosuri), batoane de cereale și
batoane energizante, bezele, biscuiți crocanți,
brioșe cu fructe, budinci, ciocolată, cozonaci,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, halva, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), înghețate
și dulciuri, lapte de pasăre, marțipan, pâine,
produse de brutărie, spume, tablete (dulciuri),
vată de zahăr, baghete, chifle, biscuiți, creme
de zahăr ars, deserturi preparate (produse
de patiserie), ecleruri, fursecuri, napolitane,
patiserie, prăjiturele, tarte, sufleuri, produse de
patiserie care conțin fructe, bomboane, acadele,
batoane dulci, caramel, dulciuri, praline, jeleuri,
batoane de cereale, gustări pe bază de orez,
glazuri dulci și umpluturi, miere, siropuri și
melasă, zahăr, glazură, batoane de înghețată,
amestecuri de înghețată, deserturi cu înghețată,
înghețată, parfeuri, șerbet, amestecuri de cafea,
amestecuri de ceai, băuturi frapate, cacao,
cafea, ceai, esență de cafea, altele decât
uleiurile esenţiale, esențe de ceai, altele decât
uleiurile esenţiale, extracte de cafea, altele
decât uleiurile esenţiale, extracte de ceai,
altele decât uleiurile esenţiale, pliculețe de
ceai umplute, preparate pe bază de cacao,
preparate pentru băuturi cu ciocolată, aluaturi
și amestecuri din acestea, cereale, drojdie și
agenți de dospire, paste uscate și proaspete,
tăieței și găluște, fidea, găluști din aluat,
paste alimentare făinoase, paste alimentare
proaspete, ravioli, cereale pentru micul dejun,
terci și griș, făină, alimente preparate din
porumb, alimente preparate din ovăz, alimente
preparate din cereale, orez, sago, amestecuri
de orez, amestecuri de făină, müsli, cereale
pentru mic dejun cald, drojdie, aluat, aluat

de pâine, amestecuri de aluat, amestecuri de
pizza, amestecuri de patiserie, amestecuri gata
pregătite pentru copt, amestecuri pentru pâine,
biscotti, biscuiți micști, chou à la crème, paste
alimentare (aluaturi), pateuri de foietaj, pateuri
(patiserie), prăjituri, torturi.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, afișaj, campanii de
marketing, căutare de sponsorizare, concepere
de broșuri publicitare, concepere de logouri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de material publicitar, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, lipirea de afișe
publicitare, întocmire de reclame, plasare de
reclame, organizarea de publicitate, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
de lansări de produse, organizare și plasare de
reclame, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, promovarea comercială,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
(publicitate) de concerte, promovarea afacerii
(publicitate), promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu programe de premiere, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu activități sportive, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu competiții sportive, promovarea
vânzărilor, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
marketing, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
publicitate, servicii de promovare, servicii de
publicitate, servicii de relații cu publicul, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
decorarea vitrinelor, demonstrație de vânzare
(pentru terți), organizare de demonstrații în
scopuri publicitare, organizare de demonstrații
comerciale, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, organizarea de prezentări
în scopuri publicitare, prezentare de produse,
servicii de expoziție pentru marfă, servicii
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de expunere comercială de mărfuri, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, organizare de expoziții comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de expoziții comerciale, prezentare
de produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), realizare de târguri comerciale,
servicii de administrare a expozițiilor comerciale,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
difuzare de anunțuri, difuzare de materiale
publicitare online, difuzarea de materiale
publicitare, distribuție de mostre, distribuire
de pliante publicitare, distribuire de materiale
publicitare, difuzare de materiale publicitare,
publicitate directă prin poștă, publicitate
prin corespondență, administrarea vânzărilor,
intermediere de contracte (pentru terți), vânzare
prin licitație publică, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de achiziții, servicii
de comenzi online, servicii de club de cărți
cu vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor
săi, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de conținut media,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică digitală descărcabilă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică și filme
descărcabile și preînregistrate, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
organizare de licitații pe internet, organizare de
vânzări prin licitație, organizarea și coordonarea
de licitații, închiriere de automate de vânzare,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, servicii de consultanță
în afaceri, management de afaceri comerciale,
contabilitate și audit, administrarea afacerilor,
abonamente la ziare, administrație comercială,
evidență contabilă, facturare, întocmire de
facturi, organizare de prezentări în scopuri
comerciale, organizare de prezentări în scop
mercantil, organizare de prezentări cu scop
comercial, prelucrare de date, sistematizare și
management, colectare de date, servicii de
gestionare a datelor, analiză comercială, servicii
de informare și cercetare de piață, consultanță
în afaceri, consultanță în organizarea afacerilor,
studii de piață, închiriere de mașini și aparate de
birou.

───────
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(210) M 2021 02628
(151) 31/03/2021
(732) PROGO OFFICE S.R.L., STR.

LACULUI, NR. 176A, LILIECI, COM.
HEMEIUS, JUD. BACĂU, LILIECI,
607237, BACĂU, ROMANIA

(540)

iniko

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 02.05.01;
26.05.01

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

16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, produse de imprimerie, papetărie
și rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
hârtie și carton, caiete, caiete școlare, caiete
legate, caiete de scris, caiete cu spirală,
caiete de muzică, caiete de notițe, caiete
de activități individuale, caiete de activități
pentru copii, caiete pentru caligrafie cu pensula,
caiete pentru caligrafie cu stiloul, dosare
(papetărie), capsatoare (papetărie), blocuri
(papetărie), coperte (papetărie), papetarie
imprimata, cutii pentru papetărie, articole de
papetărie, benzi adezive (papetărie), capse
(papetărie), plicuri (papetărie), rechizite școlare,
cutii pentru pictură (rechizite școlare), hârtie,
hârtie adezivă, hârtie xerografică, instrumente
de scris, ustensile de scris, hârtie de scris,
carioci pentru scris, blocuri de desen, truse
de desen, rigle pentru desen, echere pentru
desen, teuri pentru desen, pensule pentru
desen, hârtie pentru desen, creioane de
desen, creioane, pasteluri (creioane), creioane
pastel, creioane colorate, creioane corectoare,
creioane mecanice, creioane acuarelă, creioane
retractabile, creioane cărbune, radiere, radiere
pentru cerneală, planșete cu clamă pentru hârtii,
markere fluorescente, markere evidențiatoare,
markere pentru documente, rezerve pentru
markere, markere cu vârf de fibră, markere cu
ștergere umedă, markere cu ștergere uscată,
markere cu gel fluorescent, pixuri colorate, pixuri

cu gel, pixuri și stilouri, pixuri cu bilă, suporturi
pentru pixuri și creioane, pixuri și stilouri (articole
de birou), seturi de pixuri cu bilă și creioane.

───────

(210) M 2021 02629
(151) 31/03/2021
(732) SC NERAMO DISTRIBUTION

SRL, STR. SEFAN CEL MARE, NR.
83, JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)
NERAMO

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

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2021 02630
(151) 31/03/2021
(732) MATEY TOYS, STR. GRIGORE

MANOLESCU, NR. 20, CORP
C, ET. 2, AP. 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
MATEYTOYS

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

28. Accesorii de mobilier pentru păpuși,
accesorii pentru copt și gătit de jucărie, accesorii
pentru haine de păpuși, accesorii pentru păpuși,
aeronave de jucărie, animale de jucărie, animale
de jucărie cu motor, aparate pentru jocuri, arme
de jucărie, arme ninja de jucărie, armură de
jucărie, avioane de jucărie, baloane (jucării),
baghete magice de jucărie, avioane de jucărie
cu telecomandă, bani de jucărie, bastoane
luminoase cu leduri (jucării), bastoane pentru
majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune (jucării),
figurine cu gât flexibil (jucării), figurine de acțiune
(jucării), figurine de jucărie, figurine de jucărie
care pot lua diferite forme, flori de jucărie,
fluiere (jucării), găleți (articole de joacă), garaje
de jucărie, goarne de jucărie, jocuri, jucării,
jucării care se suprapun, jucării comercializate
la set, jucării cu baterii, jucării cu apă, jucării cu
cheiță, jucării cu roți, jucarii de desenat, jucării
de bambus, jucării cu telecomandă, jucării de
construit, jucării de construit care se îmbină,

jucării de călărit, jucării de exterior, jucării de
lemn, jucării de pluș, jucării de nisip, jucării
din lemn, jucării din metal, jucării din pânză,
jucarii inteligente, jucării din plastic, jucării din
pluș inteligente, jucării din plastic pentru baie,
jucării flexibile, jucării pentru copii, jucării pentru
apă, jucării sub formă de puzzle-uri, jucării
sub formă de imitații de alimente, jucării robot
care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule
(jucării), machete de trenuri (jucării), machete
de structuri (jucării), machete de rachete de
jucărie, machete de motoare pentru automobile,
de jucărie, machete de mașini de jucărie cu
radio comandă, machete în miniatură de mașini
(jucării sau articole de joacă), machete de
elicopter (jucării), echipamente pentru locuri de
joacă, machete de jucării sub formă de mașini,
măști de jucărie, marionete, mașini automate
pentru jocuri, mașini de jucărie cu pedale,
mâncare de jucărie, mingi de joc, mingi pentru
jocuri, miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de
vânt de jucărie, moriști de vânt, paturi de
păpuși, pești de jucărie, personaje umane de
jucărie, piane de jucărie, personaje de jucărie
fantastice, piese de zmeu, piese de jucărie
pentru construit cu cuplaje, piste pentru machete
de vehicule (jucării), pistoale cu apă (articole de
joacă), pistoale cu aer comprimat (jucării), puști
de jucărie, puzzle-uri cub, puzzle-uri (jucării),
puzzle-uri, plastilină (jucării), plastilină de jucărie,
plastilină fosforescenta, pistoale de apă, pomi de
crăciun de jucărie, sănii (echipament recreativ),
săbii de jucărie, săgeți de jucărie, puzzle-uri
logice de manipulat, puzzle-uri mozaic, rachete
de jucărie, roboți de jucărie, săgeți și arcuri de
jucărie, seturi de asamblare de figurine (jucării),
seturi de baghete și soluție de făcut baloane
(jucării), seturi de bucătărie de jucărie, seturi de
chimie de jucărie, seturi de cusut de jucărie,
seturi de joacă cu figurine de jucărie, seturi de
jucării, seturi de jucării cu unelte de tâmplărie,
seturi de machete de avioane (jucării), seturi
de machete de mașini de curse (jucării), seturi
de machete de tren (jucării), seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși (jucării), seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construirea
de machete (jucării), seturi de tipărire de jucărie,
seturi de tren (jucării), sfori pentru zmeie, tablă
de șah sau de dame, titireze (jucării), ținte
(jucării), trambuline, ursuleți de pluș, vagoane de
jucărie, vehicule de jucărie cu scaune, vehicule
cu patru roți pentru copii (jucării), vehicule
(jucării), vehicule de jucărie pentru copii, vehicule
de jucărie pentru călărit, vehicule de jucărie
motorizate pentru călărit, xilofoane sub formă de
jucării muzicale, vehicule în miniatură turnate,
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vehicule robot de jucărie care se transformă,
yoyo, zmeie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu:
accesorii de mobilier pentru păpuși, accesorii
pentru copt și gătit de jucărie, accesorii pentru
haine de păpuși, accesorii pentru păpuși,
aeronave de jucărie, animale de jucărie,
animale de jucărie cu motor, aparate pentru
jocuri, arme de jucărie, arme ninja de jucărie,
armură de jucărie, avioane de jucărie, baloane,
baghete magice de jucărie, avioane de jucărie
cu telecomandă, bani de jucărie, bastoane
luminoase cu leduri (jucării), bastoane pentru
majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),

machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi de
tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de
dame, titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți
de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate, vehicule robot de jucărie
care se transformă, yoyo, zmeie, marketing
promoțional, distribuirea de mostre de produse,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
pregătire de publicații publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
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online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar.

───────

CURCUBEULUI NR. 3, BL. FD10,
SC. A, MANSARDA M1 CAMERA 1,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NUTRIGIOS health & wellness

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 05.03.13; 24.17.02

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

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

5. Ceai medicinal, uleiuri medicinale, băuturi
medicinale, ierburi medicinale.
35. Servicii de comerţ cu ceaiuri şi băuturi
medicinale.
44. Sfaturi privind nutriţia şi dietă, servicii de
terapie, servicii de centru de sănătate.

───────

(210) M 2021 02632
(151) 31/03/2021
(732) LA FANTANA SRL, BD-UL GARII

OBOR NR. 8C, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

SISTEMATH The water
purification path

(531) Clasificare Viena:
03.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

11. Instalații pentru purificarea apei, aparate
și mașini pentru purificarea apei, aparate
pentru purificarea apei, de uz casnic, instalaţii
de purificare a apei pentru producere de
apa potabila, instalații pentru purificarea apei,
instalații industriale de tratare a apei, aparate de
distribuire a apei purificate și racite, distribuitoare
de apa, sterilizatoare de apa, rezervoare de
apa sub presiune, instalații de sterilizare chimica
(aparate de tratare a apei), instalații pentru
purificare, desalinizare și tratare a apei, aparate
pentru indepartarea calcarului din apa, aparate
de filtrare a apei, aparate de filtrare pentru
instalațiile de alimentare cu apa, membrane
pentru filtrarea apei, unitați de filtrare pentru
osmoza inversa (echipamente pentru tratarea
apei), aparate de tratare a apei, instalații de
tratare a apei, aparate pentru desalinizarea
apei, dispozitive și instalații pentru dedurizarea
apei, aparate pentru distribuirea de bauturi reci,
purificatoare electrice de apa, de uz casnic,
aparate de ozonizare a apei.
35. Marketing pentru evenimente de
divertisment, promovare de evenimente speciale
şi evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scopuri comerciale si scopuri
publicitare, servicii de promovare cu privire

(210) M 2021 02631
(151) 31/03/2021
(732) NUTRIGIOS SRL, STR.
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la evenimente de divertisment, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, sondaje de opinie, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de relații cu publicul, prezentari de produse
și servicii de afișare a produselor, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, servicii de asistența
și consultanța pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț cu amanuntul și cu
ridicata de dozatoare de apa, aparate și mașini
de purificare a apei, cești fabricate din plastic,
farfurii din plastic, sticle din plastic, suporturi
pentru pahare din plastic, forme din plastic
pentru cuburi de gheața, vanzare prin licitație
publica, închiriere de automate de vânzare,
asistența in afaceri, management și servicii
administrative, prelucrarea administrativa a
datelor, servicii de redactare, servicii de
consultanța in afaceri, închiriere de mașini și
aparate de birou, servicii de vânzări la licitații
publice de apă, cafele, aparate de apă și cafea,
dozatoare de apă și cafea, cești fabricate din
plastic, farfurii din plastic, sticle din plastic,
suporturi pentru pahare din plastic, forme din
plastic pentru cuburi de gheața, servicii de
vanzare cu amanuntul in legatura cu aparate de
apa și cafea, dozatoare de apa și cafea, cești
fabricate din plastic, cani din plastic, farfurii din
plastic, sticle din plastic, suporturi pentru pahare
din plastic, forme pentru cuburi de gheața din
plastic, boluri din plastic, management de birou
și administrarea afacerilor.
39. Transport și livrare de bunuri, transport
de marfa și cargo și servicii de debarasare,
ambalarea și depozitarea marfurilor, servicii de
stocare in camere frigorifice, depozitare de
containere, închirieri de containere, închirierea
de congelatoare, depozitarea marfurilor,
depozitare de produse, ambalare de articole
pentru transport, servicii de ambalare.
40. Închirieri de filtre de apă, închiriere în sistem
leasing a echipamentelor de epurare a apei (cu
excepţia celor finanţate pentru achiziţie în rate
sau prin închiriere), închirieri de echipamente
pentru tratarea apei, închirieri de dispozitive
pentru filtrarea apei, pentru uz comercial,
furnizare de informații despre închirierea de
aparate pentru purificarea apei, epurarea apei,
tratarea apei, regenerarea apei, controlul poluării
apei, tratarea și epurarea apei, servicii de
tratare (demineralizare) a apei, condiționarea
și purificarea aerului și a apei, închiriere de
echipamente pentru purificarea apei și a aerului.

───────

(210) M 2021 02633
(151) 31/03/2021
(732) ALINA TOMA, ALE.

PRIVIGHETORILOR NR. 82-84,
BL. F, ET. 5, AP. 5-3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Love BEAUTY

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roz (Pantone
2337C), gri (Pantone Cool Gray 7C)

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, analiză cosmetică, analiză de culori
(servicii prestate de esteticieni), aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, artă corporală, saloane
de coafură, consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță cu privire la frumusețe, consultanță
în domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, epilat cu
ceară, frizerii pentru bărbați, furnizare de
informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, furnizare de informații în materie
de frumusețe, manichiură, ondularea părului,
îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijirea
estetică a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru
oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe, saloane
de frumusețe, saloane de îngrijire a pielii, servicii
consultative privind îngrijirea părului, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, servicii de bronzare
cu aerograf, servicii de bronzare cu aerograf
pentru corpul uman, servicii de bronzare în
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scopuri cosmetice (pentru oameni), servicii de
bărbierie, servicii de consultanță cu privire
la epilarea corporală, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță privind machiajul
și servicii de aplicare a acestuia, servicii de
consultanță în domeniul cosmetic, servicii de
consultanță în domeniul machiajului, servicii
de consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de consultanță în materie de îngrijire
a frumuseții, servicii de epilare corporală cu
ceară pentru persoane, servicii de epilare cu
laser, servicii de frizerie, servicii de frizerie pentru
bărbați, servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de furnizare de instalații de băi de
soare, servicii de împletire a părului, servicii de
îndepărtare permanentă și reducere a părului,
servicii de manichiură la domiciliu, servicii
de manichiură și de pedichiură, servicii de
micropigmentare, servicii de ondulare a părului,
servicii de îndreptat părul, servicii de îngrijire
a frumuseții, servicii de îngrijire a unghiilor,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii de
întors genele, servicii de tatuare a sprâncenelor,
servicii de tratament cu microace, servicii de
tratament pentru celulită, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii de
tratamente cosmetice pentru față și pentru corp,
servicii de tratamente de slăbire, servicii de
tratamente de înfrumusețare,în special pentru
gene, servicii furnizate de saloane de coafură
și înfrumusețare, servicii furnizate de saloane
de slăbire, servicii oferite de saloane de
bronzat și de solarii, servicii pentru extensii
de gene, servicii pentru îngrijirea feței, servicii
pentru îngrijirea picioarelor, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii pentru îngrijirea pielii
capului, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
terapeutice personale cu privire la regenerarea
părului, servicii de solar, spălarea părului cu
șampon, servicii de tratament cosmetic, servicii
de tratament cosmetic cu laser al venelor
varicoase, servicii de tratament cosmetic cu laser
pentru piele, servicii de tratament cosmetic cu
laser pentru varicozități, servicii de tratament
cosmetic cu laser pentru îndepărtarea părului
nedorit, servicii de tratament cu laser pentru
creșterea părului, servicii de tratament pentru
păr, servicii de tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, servicii de tratamente cosmetice
pentru păr, servicii de tratamente cosmetice
pentru ten, servicii de stilizare a sprâncenelor,
servicii de întreținere a sprâncenelor, servicii
de stilizare a genelor, servicii de aplicare a
genelor fir cu fir, servicii de întreținere gene,

pedichiura, epilare definitiva, servicii vânzare
produse cosmetice de înfrumusețare, vânzare
servicii de înfrumusețare

───────

(210) M 2021 02634
(151) 31/03/2021
(732) QOSMO HOTELS SRL, STR.

ZAHARIA STANCU NR 4, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

QOSMO AGHO

(531) Clasificare Viena:
24.17.08; 24.09.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de restaurant, bar, cafenea, lounge, în
cadrul hotelurilor.

───────
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(210) M 2021 02635
(151) 31/03/2021
(732) QOSMO HOTELS SRL, STR.

ZAHARIA STANCU NR 4, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

QOSMO MONARK

(531) Clasificare Viena:
24.17.08; 24.09.05; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de restaurant, bar, cafenea, lounge, în
cadrul hotelurilor.

───────

(210) M 2021 02636
(151) 31/03/2021
(732) E INNOVATION DEV S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII, NR. 16, CAMERA
NR. 803, ETAJ 8, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
DEVODEP

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

35. Servicii de comerţ cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii de

comerț cu amănuntul cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la produse de papetărie, servicii de comerț
cu ridicata cu privire la hardware de calculator,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de comerț
cu ridicata cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură
echipamente electrocasnice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
navigație, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/03/2021

(210) M 2021 02637
(151) 31/03/2021
(732) CMAG ONLINE SHOP SRL, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR. 59,
CAMERA 4, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
eOptima

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

8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice de uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, instrumente
ajutătoare pentru sex, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personala,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul
gazelor de eșapament, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipament pentru răcire și înghețare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
industriale de tratare, instalații nucleare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate
21. Pensule de uz cosmetic, pensule pentru
contur de ochi, bureței pentru machiaj,
bureți de față pentru aplicarea machiajului,

aplicatoare cosmetice, perii cosmetice, bureți
cosmetici, ustensile cosmetice, aplicatoare
pentru cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
distribuitoare pentru cosmetice, suporturi pentru
cosmetice, perii de toaletă, truse de toaletă,
bureți de toaletă, ustensile de toaletă , suporturi
pentru perii de toaletă, aparat pentru parfumarea
aerului, acvarii, acvarii de interior, aparate
pentru răspândirea aerosolilor (altele decât
cele folosite în scopuri medicale), recipiente
termoizolante pentru alimente, amestecătoare
de cocktail, amestecătoare de fructe utilizate
pentru cocteiluri, de tip pistil, piepteni pentru
animale, aparat de masaj pentru pielea capului,
aparat pentru curățarea dinților și gingiilor
cu apă sub presiune, folosit acasă, aparate
cu ață dentară acționate cu baterie, aparate
de curățat scame, electrice sau neelectrice,
aparate de demachiat, non-electrice, aparate
de gătit cu aburi, neelectrice, aparate de
gătit sub vid, aparate de măcinat alimente
cu acționare manuala, aparate de măturat
magnetice, aparate de ras brânză cu sită,
aparate de zdrobit pentru utilizare în bucătărie,
neelectrice, aparate electrice pentru omorârea
insectelor, aparate neelectrice pentru lustruirea
podelelor, aparate non-electrice de făcut paste
făinoase, pentru uz casnic, aparate non-electrice
de preparat înghețată, aparate pentru șters
praful, neelectrice, aparate pentru zdrobit cartofi,
sifoane pentru ape minerale, aplicatoare de
fard, aplicatoare pudră, articole de bucătărie
pentru controlarea curgerii lichidelor, articole de
sticlărie, articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, articole pentru curățarea dentară,
articole din sticlă pentru băuturi, articole pentru
gătit și pentru servit masa, altele decât
furculițe, cuțite și linguri, articole pentru servirea
mierii, arzătoare de parfum, arzătoare de ulei
parfumat, arzătoare lumânări, aspersoare, ață
dentară, pămătufuri pentru bărbierit bare pentru
prosoape, recipiente pentru băut , bazine
(recipiente), bene de gunoi, bețișoare chinezești
(tacâmuri), bibelouri de porțelan, biberoane
pentru animale mici, bidoane de lapte, boluri,
boluri de sticlă, boluri din plastic (vase), boluri
pentru flori, boluri pentru servit, bomboniere,
borcane, borcane cu capac, borcane din sticlă,
borcane pentru depozitare, bureți, vase pentru
bucătărie , bucătărie ustensile de bucătărie ,
recipiente pentru bucătărie , bureți abrazivi,
bureți de baie, bureți de curățat de uz casnic,
bureți metalici, căni, căni de băut, căni realizate
din plastic, căni metalice cu capac, căni termos,
capace pentru cratițe, capace de uz universal
pentru recipiente de bucătărie, carafe, cârlige
de rufe, cârpe de curățat, caserole (veselă),
castroane, căzi, căzi de baie gonflabile pentru
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bebeluși, căzi de plastic pentru copii, cești,
ceaune de fontă, cești și căni, chiuvete, coșuri
de rufe, coșuri de hârtii, coșuri de gunoi
de uz menajer, coșuri pentru plante, cratițe,
cupe, cristaluri (sticlărie), instrumente curățat
pentru, acționate manual), cuști metalice de
uz casnic, cutii frigorifice portabile, neelectrice,
cutii pentru monezi (pușculițe), cutii pentru
picnic, cutii pentru sandvișuri, deschizătoare de
sticle, aparate odorizante pentru uz personal,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoare parfumate, dispozitive de demachiere,
dispozitive de lustruit podele (neelectrice),
dispozitive non-electrice de curățat covoare,
dispozitive pentru întins haine, dispozitive
pentru săpun lichid, dispozitive pentru presat
tubul de pastă de dinți, distribuitoare de
băuturi, neelectrice, distribuitoare de hrană
pentru animale de companie acționate de
acestea, distribuitoare de săpun, distribuitoare
de șervețele pentru uz casnic, distribuitoare
de role de hârtie igienică, distribuitoare de
prosoape de mâini, care nu sunt fixe, capace
pentru caserole, distribuitoare de prosoape
de hârtie, dozatoare de săpun, dozatoare
pentru șampon, fărașe, farfurii, farfurii de unică
folosință, farfurii din plastic, farfurii din sticlă,
farfurii și suporturi pentru ghivece, flacoane de
sticlă (recipiente), forme de bucătărie, forme
de copt, forme de copt prăjituri, forme pentru
bucătărie, forme pentru cofetărie, forme pentru
gătit, frânghii pentru întins rufele, fructiere,
furculițe de servit, găleți de uz domestic, gamele,
garafe, ghivece de flori, grătare (neelectrice),
halbe, suporturi pentru role de hârtie igienică,
hote de bucătărie, încălțătoare, perii pentru
încălțăminte, instrumente pentru pasat legume,
irigatoare orale, altele decât cele pentru uz
stomatologic, jardiniere, lăzi frigorifice, lăzi de
gunoi, linguri de servit, litiere pentru animale,
aparate și mașini neelectrice de lustruit , de
uz casnic), materiale de lustruit (cu excepția
celor din hârtie și piatră), mănuși de bucătărie,
mănuși de grădinărit, mănuși pentru exfoliere,
mături, mese de călcat, mixere neelectrice de
bucătărie, mopuri, oale de gătit, oale de noapte,
oliviere, ornamente confecționate din ceramica,
ornamente din sticlă, pahare cu picior, pahare
de bere, pahare de cocktail, pahare de coniac,
pahare de vin, pahare degradabile, pahare din
carton, pahare fără picior, pahare, vase de
băut și articole pentru baruri, pămătufuri pentru
pudrat, pensule pentru alimente, perii, perii de
curățare, piepteni, platouri (veselă), polonice
pentru servit, portfarduri (accesorizate), tigăi
pentru prăjit , produse pentru curățare, produse
din sticlă de uz casnic, pulverizatoare de uz
casnic, pulverizatoare de parfum (atomizatoare),

pulverizatoare de parfum, pușculițe, forme
de copt pentru patiserie, răcitoare pentru
vin, rafturi pentru cosmetice, rafturi pentru
condimente, rafturi pentru prosoape, râșnițe
manuale de uz casnic, râșnițe menajere
neelectrice, răzătoare, recipiente de băut,
recipiente de uz casnic, recipiente pentru băuturi,
recipiente pentru menaj sau bucătărie, săculețe
și cutiuțe parfumate (recipiente), suporturi pentru
săpun, savoniere, scobitori, servicii de masă
din porțelan chinezesc (excluzând tacâmurile),
servicii (veselă), set recipiente de bucătărie,
seturi de cafea formate din cești și farfurii,
sfeșnice, seturi pentru zahăr și lapte, seturi
de condimente, site, solnițe, sosiere, șpacluri
(ustensile de bucătărie), spărgătoare de nuci,
spatule, statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, sticle, storcătoare
pentru sucuri de fructe, strecurători, sufertașe,
supiere, suporturi de uscat rufe, suporturi
pentru veselă, tampoane pentru față, tampoane
pentru curățare, mașini de făcut tăiței, acționate
manual), tăvi de servit, tăvi de uz casnic,
termosuri, tigăi, tocătoare, perii de toaletă,
tirbușoane, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de
curățenie pentru toaletă și baie, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, vase, vase de bucătărie, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, vaze., șervete de masă,
nu din hârtie sau material textil.
24. Materiale textile pentru casă, lenjerie de
casă, inclusiv prosoape de față, lenjerie de pat
și pături, cuverturi, perdele dantelate, perdele
pentru duș, perdele din vinil, draperii (perdele
groase), perdele din plasă, perdele din material
plastic, perdele din plastic pentru cabine de
duș, perdele și draperii de interior și exterior,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, țesături aspre de lână pentru covoare,
materiale textile pentru dormitor, prosoape de
baie, mănuși pentru baie, materiale textile
pentru baie, materiale textile pentru baie (cu
excepția articolelor de îmbrăcăminte), produse
textile pentru bucătărie și masă, prosoape
de bucătărie, lenjerie de bucătărie, prosoape
de bucătărie (materiale textile), lenjerie pentru
pătuțuri, lenjerie de masă, așternuturi de pat
(lenjerie), baldachine (lenjerie de pat), lenjerie
de uz casnic, lenjerie de pat de frotir, cuverturi
matlasate (lenjerie de pat), lenjerie de pat pentru
bebeluși, articole textile utilizate ca lenjerie de
pat, lenjerie de pat, produse textile și înlocuitori,
materiale textile și înlocuitori pentru acestea,
articole de menaj textile (lenjerie de masă).
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25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte
pentru sport, încălțăminte pentru sport, costume
de baie, papuci de baie, costume de plajă ,
încălțăminte de plajă, încălțăminte de plajă
și sandale, articole de încălțăminte pentru
plajă, articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), șepci sportive, căciuli tricotate,
pălării, curele (accesorii vestimentare), accesorii
pentru păr (voaluri), șaluri și eșarfe, eșarfe
pentru cap, fulare (eșarfe pentru gât), eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), șaluri și eșarfe de
cap, eșarfe de purtat pe umeri.
28. Controler jocuri video (gamepad), joystick-
uri pentru jocuri video, console portabile
pentru jocuri video, jocuri video electronice
portabile, jocuri video portabile, manete de
joc pentru aparate de jocuri video, aparate
pentru jocuri video, console de jocuri, jocuri
electronice, mouse-uri pentru jocuri, dispozitive
de jocuri portabile, aparate de jocuri electronice,
controlere pentru console de jocuri, jocuri
portabile cu afișaj cu cristale lichide, jocuri
portabile și jucării cu funcții de telecomunicații,
jocuri electronice cu output video, destinate
utilizării cu televizoare, jocuri electronice, altele
decât cele adaptate pentru utilizarea exclusivă
cu televizoare, componente de joc electronice
portabile, jucării electronice, jocuri electronice
educative pentru copii, jocuri electronice de tip
arcade, aparatură electronică de divertisment
încorporând un afișaj cu cristale lichide, aparate
pentru jocuri electronice adaptate utilizării cu
ecran sau monitor extern, jucării, jocuri și articole
de joacă

───────

(210) M 2021 02638
(151) 31/03/2021
(732) PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL,

PIATA PRESEI LIBERE, NR. 1,
CORP D1, ETAJ 6, CAMERELE
22, 23, 52, 53, 54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ASTROSENS

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 26.01.01; 29.01.12

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

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice descărcabile sub formă de
reviste, aplicații software descărcabile,
fişiere cu imagini descărcabile, software
multimedia, înregistrări multimedia, programe
de calculator multimedia interactive, software
pentru streaming de multimedia, fișiere
digitale (podcast) descărcabile, podcast-uri
descărcabile.
38. Transmisie on-line de publicații electronice,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, transmitere de conținuturi multimedia
pe internet, transmisie de imagini prin rețele
multimedia interactive, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, difuzare
de programe radio și de televiziune, servicii de
podcasting, transmisie de podcasturi
41. Publicare multimedia a publicațiilor
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare multimedia,
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, organizare de seminarii și
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conferințe, organizare de evenimente educative,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, creare (redactare)
de podcast-uri, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor
42. Găzduire de aplicații multimedia, găzduire
de conținut de divertisment multimedia,
proiectare și dezvoltare de produse multimedia,
stocare electronică de conținut multimedia de
divertisment, dezvoltare de software de aplicații
pentru livrare de conținut multimedia, găzduirea
de podcasturi
45. Servicii astrologice, prognoze astrologice,
consultanță astrologică, servicii astrologice și
spirituale

───────

(210) M 2021 02639
(151) 31/03/2021
(732) PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL,

PIATA PRESEI LIBERE, NR. 1,
CORP D1, ETAJ 6, CAMERELE
22, 23, 52, 53, 54, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, AP. 1, JUD ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

DC NEWS radio

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, alb
(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
specializată în publicitate prin radio și televiziune
38. 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
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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.

───────

(210) M 2021 02640
(151) 31/03/2021
(732) INTELLIGENT CORRIDOR

S.R.L., ALEEA TEISANI, NR.
4, SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

xcash

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
9. Portofele electronice descărcabile, software
descărcabil care permite transferul electronic
de bani între utilizatori, aplicații mobile software
descărcabile care permit transferul electronic
de bani între utilizatori, software pentru plăți
electronice, software bancar, software pentru
efectuarea de tranzacții online, software pentru
procesarea plăților electronice către și de la
alte persoane, software pentru plata online a
facturilor, software pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, aplicații software
descărcabile, aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente care permit
transferul electronic de bani între utilizatori,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, suporturi media înregistrate
și descărcabile, fișiere multimedia descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
baze de date electronice descărcabile, baze
de date computerizate descărcabile, baze
de date interactive descărcabile, software
interactiv pentru baze de date, programe de
calculator pentru accesarea bazelor de date
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descărcabile, software pentru cloud computing,
carduri codificate folosite la transferul electronic
de fonduri, carduri codificate utilizate pentru
tranzacțiile financiare efectuate prin transfer
electronic, carduri magnetice sau electronice de
identificare utilizate la plata serviciilor sau a
produselor
36. Servicii financiare, servicii monetare, servicii
bancare, servicii de plăți cu portofel electronic,
servicii de tranzacții și plăți financiare,
schimb valutar, transfer electronic de fonduri,
transfer electronic de fonduri prin intermediul
telecomunicațiilor, servicii de transfer de bani
cu ajutorul cardurilor electronice, servicii de
transfer valutar virtual, procesarea plăților cu
cardul de credit sau de debit, servicii de plată
fără contact, procesarea operațiunilor de plată
pe internet, servicii de plată a facturilor online,
servicii de card bancar, card de credit, card de
debit și card pentru plată electronică, servicii
de depozite bancare, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, investiţii în
fonduri, servicii bancare online, servicii bancare
privind transferul electronic de fonduri, servicii
de informare referitoare la transferul automat de
fonduri, schimb financiar de monede virtuale,
transfer electronic de monede virtuale, oferirea
de reduceri întreprinderilor participante ale
terţilor prin utilizarea unui card de membru,
emitere de carduri cadou preplătite, emitere
de certificate-cadou care pot fi schimbate în
produse sau servicii, emitere de carduri pentru
plăți electronice în legătură cu programe de
bonusuri și recompense, emitere de bonuri
valorice ca și recompensă pentru fidelitatea
clienților, servicii financiare privind emiterea de
carduri bancare și carduri de debit
42. Furnizarea accesului temporar la software
online, nedescărcabil, pentru a permite transferul
electronic de bani între utilizatori, furnizarea
accesului temporar la o aplicație software
online, nedescărcabila, pentru a permite
transferul electronic de bani între utilizatori,
furnizarea accesului temporar la software online,
nedescărcabil, pentru efectuarea de tranzacții
financiare online, furnizarea accesului temporar
la o aplicatie software online, nedescărcabila,
pentru efectuarea de tranzatii financiare online,
asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software online nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
posibilității de utilizare temporară a unui software
online nedescărcabil pentru plata electronică a
facturilor, software ca serviciu (SaaS), dezvoltare
de platforme de calculatoare, platforma ca
serviciu (PaaS), comuperizare in nori (cloud
computing), conversia datelor sau documentelor

din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, monitorizarea
electronică a activităţii cărţilor de credit pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online.

───────

(210) M 2021 02642
(151) 31/03/2021
(732) IULIANA CAZACU, STR. TOAMNEI

NR 21, BL.T, AP.134, SAT
OSTRATU, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

CIOLĂNĂRIE NU GLUMĂ!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.01.01

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

29. Carne și produse din carne, carne preparată,
mâncăruri preparate care constau în principal
din carne, produse alimentare pe bază de carne,
feluri de mâncare preparate din carne, ciolan cu
carne crud, ciolan cu carne preparat
30. Sosuri pentru carne, plăcinte cu carne,
sandvişuri cu carne, sosuri (condimente)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bufet, servicii de catering care
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constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de restaurant, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M 2021/02362  din 23.03.2021, publicat pe data de 30.03.2021, 

denumirea solicitantului este: NICOLETA CIULEI GHERGHE – CABINET DE 

 

                                          

AVOCAT, conform cererii de înregistrare.  



Erată 

 

Referitor la depozitul M 2021/02598  din 30.03.2021, publicat pe data de 06.04.2021, 

clasele de produse corecte sunt:  

Clasa 9: Dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare și control; aparate, 

instrumente și cabluri pentru electricitate; aparate pentru cercetare științifică și de 

laborator, aparate și simulatoare educaționale; 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; magneti; materiale înregistrate; cântare pentru bebeluși; dispozitive de 

monitorizare a bebelușilor; dispozitive video de monitorizare a bebelușilor; dispozitive 

pentru ascultarea și supravegherea bebelușilor; alarme la aparatele de supraveghere 

pentru bebeluși; termometre; căști antifonice; truse științifice pentru copii sub formă de 

aparate de instruire; tocuri pentru ochelari de vedere pentru copii; serii de cărți 

descărcabile pentru copii; căști de protecție pentru copii; ochelari de vedere pentru copii; 

truse științifice pentru copii sub formă de aparate didactice; plase de siguranță; 

echipamente de protecție și siguranță; echipamente de siguranță pentru prevenirea 

căderii; capace de siguranță pentru prize.; dispozitive optice, amplificatori și dispozitive 

de corecție; dispozitive electronice de supraveghere pentru bebeluși; dispozitive de 

control al accesului. 

Clasa 20: Grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși, copii și animale de 

companie (mobilier); mobilă și mobilier; recipiente și dispozitive de închidere și suporturi 

pentru acestea, nemetalice respectiv: clipsuri din plastic pentru sigilarea pungilor, dopuri 

de plută, capace, nemetalice, pentru containere, containere pentru ambalare din plastic, 

dopuri, nemetalice / cepuri nemetalice, dopuri, nu din sticlă, metal sau cauciuc, capse 

pentru sticle nemetalice; containere plutitoare  nemetalice; supape, nemetalice, altele 

decât componentele maşinilor.; scări și trepte mobile, nu din metal; statuete, figurine, 

lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic, 

incluse în această clasă; garnituri pentru uși, porți și ferestre, nu din metal; dispozitive 

de fixare nemetalice; accesorii din plastic pentru scări; balustrade pentru cadă, care nu 

sunt confecționate din metal; mobilier de baie; paturi, așternuturi, saltele și perne; 

umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige pentru 

îmbrăcăminte; fitinguri (nemetalice) pentru dulapuri; accesorii de interior pentru 

garderobe; fitinguri pentru dulapuri (nemetalice); articole pentru pătuțuri (cu excepția 

lenjeriei de pat); balansoare; balansoare pentru copii; benzi din plastic pentru protejarea 

marginilor mobilierului; scaune înalte pentru  bebeluși; căptușeli pentru sertare, nu din 

metal; dispozitive de fixare nemetalice pentru mobilier; dispozitive de fixare nemetalice 

pentru rafturi; corniere (nemetalice) pentru mobilier; grilaje din lemn; grilaje de 

siguranță extensibile pentru uși nemetalice; grilaje de siguranță (bariere) extensibile 

pentru scări; glisoare nemetalice pentru mobilă; garnituri nemetalice pentru mobilier; 

mânere de sertare (nemetalice); mânere pentru mobilă, din plastic; cutii pentru jucării; 



porți de siguranță pentru uși sau scări; premergătoare pentru bebeluși; pereți 

despărțitori; accesorii pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat); coșuri pentru 

bebeluși (pătuțuri); huse adaptate pentru ramele de la pătuțuri de copii; pătuțuri de 

siguranță; pătuțuri de voiaj pentru copii; pătuțuri-leagăn pentru bebeluși; pătuțuri 

pentru copii; protecții antilovire pentru pătuțuri-leagăn de copii, altele decât lenjeriile de 

pat; protecții antilovire pentru pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile de pat; paturi; 

perne; perne pentru bebeluși; coșuri pentru bebeluși; covorașe pentru țarcuri de 

bebeluși; leagăne electrice pentru bebeluși; mobilier pentru bebeluși; mușamale pentru 

schimbarea bebelușilor; paturi portabile pentru bebeluși; perne antirostogolire pentru 

bebeluși; perne pentru poziționarea capului la bebeluși; scaune adaptate pentru bebeluși; 

scaune de baie pentru bebeluși; scaune de baie portabile pentru bebeluși, destinate 

utilizării în cada de baie; scaune de masă pentru bebeluși; scaune pentru bebeluși; 

suporturi pentru schimbarea bebelușilor; țarcuri pentru bebeluși; bariere de protecție 

pentru pat; apărători pentru balamalele de ușă (nemetalice); leagăne; leagăne portabile; 

țarcuri de copii; scaune de copii; perne de susținere pentru scăunele de copii; perne de 

susținere folosite la scaunele de siguranță de mașină pentru copii; închizători de siguranță 

rezistente la acțiunea copiilor (nemetalice) pentru sticle; închizători de siguranță 

rezistente la acțiunea copiilor (nemetalice) pentru recipiente; rafturi utilizate ca piese de 

mobilier pentru copii. 


