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Cereri Mărci publicate în 07/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04256 31/05/2021 CICO SHOES PLUS SRL CICO KIDS

SRL
INVESTITORII

7 M 2021 04263 31/05/2021 WETTERBEST SA ACOFORT

8 M 2021 04264 31/05/2021 CHOCOLATE FOUNTAINS SRL CIOCO

9 M 2021 04265 31/05/2021 ALIN-CONSTANTIN ANGHEL
MARIANA PORST

NOODLEMANIA

10 M 2021 04266 31/05/2021 NASHUAN AL HAJOUAN Bonucci

12 M 2021 04270 31/05/2021 ALIN-CONSTANTIN ANGHEL
MARIANA PORST

maison Amélie

13 M 2021 04271 31/05/2021 ROMCHIM PROTECT SRL AGRISOL HIGHT QUALITY
FERTILIZERS - CU MANDRIE
FABRICAT IN ROMANIA

14 M 2021 04272 31/05/2021 TANASE IONUT MANCIU M HOSPITAL Te facem bine!

15 M 2021 04273 31/05/2021 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929 BIO

16 M 2021 04274 31/05/2021 SC CLAS MEDIA SRL DINCOLO DE CANTEC

17 M 2021 04275 31/05/2021 TANASE IONUT MANCIU M LABORATOR Te facem bine!

18 M 2021 04276 31/05/2021 VIOREL GAFITA CLINICA DE AVOCATI

19 M 2021 04277 31/05/2021 VALOREM MANAGEMENT
CONSULTING SRL

VALOREM

20 M 2021 04278 31/05/2021 VALOREM MANAGEMENT
CONSULTING SRL

VALOREM Business Advisors

21 M 2021 04279 31/05/2021 TANASE IONUT MANCIU M IMAGISTICĂ Te facem bine!

22 M 2021 04280 31/05/2021 39 LEGENDS TAKE AWAY SRL Ciorbe La Ion

23 M 2021 04282 31/05/2021 CORNELIU STANIA Secretele Fototerapiei
MODERNE

2 M 2021 04257 31/05/2021 MIHAI CONSTANTIN MANDU Beauty Nails www.beautynails.ro

3 M 2021 04258 31/05/2021 TERMO SERVICE 2000 S.R.L. TERMOSERVICE

4 M 2021 04259 31/05/2021 DANIEL CHIRIŢĂ LEGENDA LUPILOR

5 M 2021 04260 31/05/2021 S. C. JOHNSON & SON, INC. AERUL ÎȚI APARȚINE

6 M 2021 04262 31/05/2021 INVESTITORII CORPORATION

11 M 2021 04267 31/05/2021 LAURENTIU IONUT LAZAR BLACK WOLVES KICKBOXING
CLUB K1 19
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 04284 31/05/2021 YEPP INTERACTIVE S.A. yepp

25 M 2021 04285 31/05/2021 TANASE IONUT MANCIU M CARE

26 M 2021 04286 31/05/2021 S.C. SIMTEL TEAM S.A. SIMTEL JUST ENGINEERING

27 M 2021 04287 31/05/2021 TANASE IONUT MANCIU M AMBULANȚĂ Te facem bine!

28 M 2021 04288 31/05/2021 SURF TRIP INTERNATIONAL
SRL

SURFACADEMY

29 M 2021 04289 31/05/2021 SC MORPHOSTATE SRL Şimaibun

30 M 2021 04290 31/05/2021 TANASE IONUŢ MANCIU M SKIN Îţi face bine!

31 M 2021 04291 31/05/2021 TOMCAT COMSERV SRL élephante TAPAS & MORE

32 M 2021 04292 31/05/2021 QBAGENCY DIGITAL SRL the qube agency

33 M 2021 04293 31/05/2021 INNERPRIDE BRANDING SRL SPARK

34 M 2021 04294 31/05/2021 MIRALEX PARTS SRL M MIROMOTO

35 M 2021 04295 31/05/2021 HELLEN M STYLE SRL casa de blănuri

36 M 2021 04296 31/05/2021 TANASE IONUT MANCIU M POLICLINIC Te facem bine!

37 M 2021 04297 31/05/2021 TANASE IONUT MANCIU M PHARMA Te facem bine!

38 M 2021 04298 31/05/2021 LA CIMPOEŞU SRL La Cimpoeşu

39 M 2021 04299 31/05/2021 VIOREL PETRE ARCADIA
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(210) M 2021 04256
(151) 31/05/2021
(732) CICO SHOES PLUS SRL,

CALEA BUZIAS 22, CLADIREA
INDUSTRIALA 3, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

CICO KIDS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

25. Articole încălţăminte, îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2021 04257
(151) 31/05/2021
(732) MIHAI CONSTANTIN MANDU, STR

TEXTILISTULUI, NR 14 BL G7 SC
A AP 17, JUDEŢ OLT, SLATINA,
230004, OLT, ROMANIA

(540)

Beauty Nails
www.beautynails.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.17; 02.09.19;
26.01.03; 26.01.16

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

3. Produse cosmetice.
───────

(210) M 2021 04258
(151) 31/05/2021
(732) TERMO SERVICE 2000 S.R.L.,

CALEA SERBAN VODA NR.
108, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TERMOSERVICE

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
37. Curăţarea si repararea cazanelor,
întreţinerea si repararea arzătoarelor, instalarea
si repararea echipamentlor de incalzire,
instalarea si repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea, intretinerea si repararea
maşinilor, montarea cablurilor.
42. Inginerie, cercetare mecanica, consultanta
în domeniul economisirii energiei, consultanta
tehnologica, audit energetic.

───────
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(210) M 2021 04259
(151) 31/05/2021
(732) DANIEL CHIRIŢĂ, STR. VIILOR

NR. 25, SAT STREJNICU, JUDEŢ
PRAHOVA, COMUNA TȊRGȘORU
VECHI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

LEGENDA LUPILOR

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 21.03.01; 24.01.01; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte
pentru sport, articole pentru acoperirea
capului, echipamente de fotbal (îmbrăcăminte),
încălțăminte de fotbal.
28. Articole și echipament de sport, jucării, jocuri
și articole de joacă, mingi de fotbal, genunchiere
pentru fotbal, mănuși de fotbal, echipament
pentru fotbal, porți pentru fotbal.
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de agenții de import-export, regruparea la
un loc, în beneficiul terților a unor produse
diverse (exceptând transportul lor) pentru
a permite clienților să le vadă și să le
cumpere comod, publicitate, comercializarea
de produse diverse sub formă de magazine
en-gros sau en-detail, prin cataloage de

vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, aplicațiilor de calculator sau
al emisiunilor de teleshopping, diseminarea
informațiilor prin comunicații de date sau pe
orice rețea de comunicații electronice fără fir din
sectorul comercial, promovarea evenimentelor
în domeniul fotbalului, servicii de management
de afaceri pentru fotbaliști.
41. Educație, furnizarea de instruire, servicii
educative, de divertisment și sportive, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri cu scop
cultural, educaţional sau de divertisment,
organizare de competiții de fotbal, organizarea
de meciuri de fotbal, servicii de academie
de fotbal, divertisment de tipul meciurilor de
fotbal, organizare de evenimente sportive în
domeniul fotbalului, organizare, planificare și
coordonare de jocuri de fotbal, servicii educative
și de instruire, organizarea de cursuri de
fotbal, organizare și coordonare de programe de
antrenamente pentru fotbal, academii (educație),
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruie), servicii de tabere sportive, furnizarea
de facilități sportive, inchirierea de echipament
sportiv, cu excepția vehiculelor, inchirierea de
terenuri de sport, inchirierea de facilități pentru
stadioane, furnizarea de programe de televiziune
nedescărcabile prin intermediul serviciilor video
la cerere, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video nedescărcabile, publicarea
cărților, exploatarea de loterii și competiții,
servicii de pariuri și jocuri legate de sport,
producerea, prezentarea, distribuirea și/sau
închirierea de înregistrări de filme și înregistrări
audio și video, producerea, prezentarea,
distribuirea și/sau închirierea de produse
educaționale și de divertisment interactive,
discuri compacte interactive, cd-rom-uri și jocuri
pe calculator, servicii de pariuri și jocuri
online pe internet sau pe orice rețea de
comunicații electronice fără fir, furnizare de
servicii referitoare la tombole, furnizarea de
informații în domeniul divertismentului (inclusiv
în domeniul sportului), furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau prin internet sau
prin orice rețea de comunicații electronice fără
fir, servicii de jocuri electronice transmise prin
internet.

───────
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(210) M 2021 04260
(151) 31/05/2021
(732) S. C. JOHNSON & SON, INC., 1525

HOWE STREET, WISCONSIN,
RACINE, 53403-2236,
WISCONSIN, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)
AERUL ÎȚI APARȚINE

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

3. Parfumuri de cameră sau ambientale, uleiuri
esențiale ambientale, preparate odorizante
pentru împrospătarea aerului, preparate pentru
parfumarea aerului, potpuriuri, tămâie.
4. Lumânări, lumânări parfumate.
5. Preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru dezinfectarea aerului,
preparate pentru neutralizarea mirosurilor,
deodorante nu pentru uz personal, deodorizante
de camera sau ambientale, deodorizante pentru
covoare, deodorizante pentru textile.

───────

(210) M 2021 04262
(151) 31/05/2021
(732) INVESTITORII CORPORATION

SRL, B DUL UNIRII 61, SC 4, ET 2
AP 209, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

INVESTITORII

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 26.11.06; 29.01.02; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
35. Servicii de comerţ on-line a produselor
digitale.

───────
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(210) M 2021 04263
(151) 31/05/2021
(732) WETTERBEST SA, STR.

ÎNFRĂȚIRII, NR. 142, JUDEŢ
PRAHOVA, BĂICOI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

ACOFORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.16

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

clase:
6. Materiale de construcții și elemente din metal,
materiale metalice pentru construcţii, materiale
de construcţii din metal, panouri de construcţii
din metal, acoperișuri metalice, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperişuri, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, foi
şi plăci metalice, corniere de acoperiș,
componente metalice pentru acoperiș, versante
metalice pentru acoperiș, coame metalice de
acoperiș, table metalice pentru acoperișuri,
învelitori metalice pentru acoperișuri, membrane
metalice pentru acoperișuri, panouri metalice
pentru acoperișuri, ventilatoare metalice
pentru acoperișuri, materiale metalice pentru
acoperișuri, șarpante de acoperiș din metal,
structuri din metal pentru acoperișuri, acoperișuri
de metal, care includ celule fotovoltaice, acoperiș
metalic care încorporează baterii solare, articole
de fierărie, feronerie, articole metalice, de mică
dimensiune, materiale metalo-ceramice, coşuri
de fum metalice, uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal
17. Garnituri de etanșare, materiale de etanșare
și umplere, produse de etanșare adezive folosite
pentru acoperișuri, benzi de etanșare cu adeziv
pentru îmbinări pentru acoperișuri, materiale și
articole izolante și opritoare (izolatoare), material

izolator pentru acoperișuri, vopsele izolatoare
pentru acoperișuri, benzi adezive, benzi și filme
pentru acoperișuri, conducte flexibile, tuburi,
furtunuri şi părţi ale acestora, inclusiv supape,
ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile şi garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, nemetalice, bandă
adezivă izolatoare, bandă adezivă, alta decât
cea pentru uz casnic, medical sau pentru
papetărie, bandă de mascare, bandă izolantă,
benzi adezive cu două feţe (altele decât cele
pentru papetărie, uz casnic sau medical), benzi
adezive etanşe pentru jgheaburi de dolie, benzi
adezive etanşe pentru refecarea acoperişurilor,
benzi adezive etanşe pentru ţiglele coastei
acoperişului, benzi adezive pentru uz tehnic,
materiale adezive sub formă de fâşii (altele decât
pentru uz casnic, medical, papetărie), materiale
dielectrice (izolatoare).
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────
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(210) M 2021 04264
(151) 31/05/2021
(732) CHOCOLATE FOUNTAINS SRL,

STRADA TASNAD 17, BL P6,SC
A ET 2 AP 8, JUDEŢ CLUJ , CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

CIOCO

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de comerţ cu produse alimentare în
sistem horeca.

───────

(210) M 2021 04265
(151) 31/05/2021
(732) ALIN-CONSTANTIN ANGHEL,

STR. CAP. ILINA, NR. 6, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI, NR. 22, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

NOODLEMANIA

(531) Clasificare Viena:
08.07.03; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, insecte și larve preparate,
uleiuri și grăsimi, supă de tăieței, aperitive
congelate constând în principal din fructe de
mare, alimente refrigerate din pește, caviar,
carne de crab, crab, chiftele din pește, conserve
de fructe de mare, file de pește, felii subțiri de
alge uscate (hoshi-nori), extracte din fructe de
mare, creveți, cu excepția celor vii, fructe de
mare gătite, fructe de mare preparate, icre de
pește, preparate, înlocuitor de carne de crab,
melci preparați pentru consum uman, mâncăruri
pe bază de pește, jeleuri din fructe de mare,
languste, cu excepția celor vii, midii albastre (nu
vii), paste tartinabile din pește, fructe de mare și
moluște, raci, cu excepția celor vii, produse din
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fructe de mare, scoici, moluște comestibile, cu
excepția celor vii, stridii (nu vii, pentru consum
uman), țipari, nu vii, alge comestibile, preparate,
chiftele de soia, ciuperci shiitake deshidratate,
ciuperci de bambus uscate, deserturi pe bază
de fructe, ghimbir murat, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, murături,
supă gata-preparată, supe miso, scoici uscate,
carne de scoici uscată.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de patiserie înghețate), șerbeturi,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi,
produse apicole respectiv: miere, propolis/clei
de albine de uz alimentar, cereale procesate,
amidon și produse preparate din acestea,
preparate pentru coapt, drojdie, sare, mirodenii,
arome și condimente, aperitive (tartine), baghete
umplute, alimente cu paste la conservă, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, biluțe de brânză (snackuri), biscuiți
crackers cu aromă de legume, blaturi de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,
biscuiți crocanți condimentați, brioșe, chifle
umplute, chimichanga, chipsuri de orez, chipsuri
de porumb, clătite sărate, clătite, chipsuri
din cereale, chipsuri tortilla, crusta de pizza,
covrigei, empanada (aluat umplut), floricele
de porumb, crumble (produs de patiserie),
frigănele, gustări pe bază de cereale, gustări
din tortilla, gustări pe bază de grâu, gustări
pe bază de multicereale, gustări pe bază de
orez, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, lasagna,
hot dog (sandvișuri), hamburgeri (sandvișuri),
lipii cu pui, înveliș pentru sandvișuri, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri alcătuite în principal din
paste, paella, pâine cu umplutură, pateuri cu
cârnați, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate pe bază de paste, plăcinte,
pizze negătite, pizza împăturită (calzone), pizza
refrigerată, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza fără gluten, pizza conservată, pizza
congelată, pizza, plăcinte cu carne, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, porumb prăjit, porumb
fript, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, produse
de patiserie aromate, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, prăjituri din
mei, pufuleți de brânză, produse pentru gustări
preparate din pesmet, ravioli, rizoto, quiche (tarte
sărate), quesadilla (preparat culinar mexican),
sandvișuri, salată de macaroane, rulouri de
primăvară, spaghetti și chiftele, sandvișuri

cu carne, batoane de cereale și batoane
energizante, aluaturi împletite prăjite, biscuiți
sărați, biscuiți crocanți, biscuiți crackers, bezele,
brioșe cu fructe, ciocolată, budinci, cozonaci,
cornuri (produs de patiserie), cozonac pandoro,
ciocolată tartinabilă, dulciuri înghețate, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, flan (produs de patiserie), înghețate
și dulciuri, prăjitură cu pâine, pâine, produse de
cofetărie congelate, produse de brutărie, praline
cu napolitană, specialități de patiserie, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
tiramisu, aluat pentru pizza, amestec pentru
aluat de pizza, amestecuri de pizza, făină pentru
pizza, condimente pentru pizza, sosuri pentru
pizza, preparate pentru pregătirea blaturilor de
pizza., alimente preparate pe bază de tăieței,
paste uscate și proaspete, noodles și găluște
din aluat umplut, tăiței chow mein (mâncăruri pe
bază de tăieței), sushi, tăiței ramen, ramen (fel
de mâncare japonez pe bază de tăiței), clătite
kimchi (kimchijeon), găluște de orez, găluști
chinezești gătite în abur (shumai, gătite), gustări
pe bază de orez, mâncăruri pe bază de orez,
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pește sau legume,
mâncăruri gata preparate, deshidratate sau
lichide, mai ales pe bază de paste, înveliș pentru
sandvișuri, orez preparat învelit în alge marine,
mâncăruri preparate în special pe bază de paste,
plăcinte, produse de patiserie din legume și
carne, produse de patiserie conținând legume
și pește, produse pentru gustări preparate din
făină de orez, produse pentru gustări preparate
din făină de soia, rulouri umplute, rulouri de
primăvară, rulouri cu ou, rulouri de alge marine
deshidratate (gimbap), sandvișuri, turte din orez,
tăiței prăjiți cu legume (japchae), tartă de
orez, turte de orez sote (topokki), wonton,
tăiței chinezești, găluște chinezești (găluște),
ceai oolong (ceai chinezesc), galuște chinezești
umplute (gyoza, gătite), chow mein (mâncare de
tăiței cu specific chinezesc), prăjituri chinezești
în formă de lună, tăiței chinezești care se prepară
instant, tăiței, tăiței asiatici, tăiței din creveti, tăiței
chinezești (negătiți).
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, prepararea alimentelor,
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servicii oferite de pizzerii, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, servicii ale bistrourilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
local public, servicii de ceainărie, servicii
de terasă berărie, servicii oferite de snack-
baruri, servicii de catering, servicii oferite de
rotiserii., servicii de restaurante care servesc
ramen, ceainării, servicii oferite de fast-fooduri,
prepararea mâncării, servicii de restaurante
de sushi, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii de restaurant washoku, servicii
în domeniul gustărilor.

───────

(210) M 2021 04266
(151) 31/05/2021
(732) NASHUAN AL HAJOUAN, STR.

ARBORE ZAMFIR NR. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 023115, ROMANIA

(540)

Bonucci

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, ghete, pantofi pentru
plajă, sandale de baie, papuci de baie, cizme,
cizme pentru sporturi, pantofi sau sandale din
iarba esparto(espadrile), pantofi de fotbal /ghete
de fotbal, încălţăminte, bocanci de schi, papuci,
pantofi de sport.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor , procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, închirierea spaţiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare

pentru terţi, dezvoltarea de concepte publicitare,
demonstraţii cu produse, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, publicarea de texte publicitare.

───────

(210) M 2021 04267
(151) 31/05/2021
(732) LAURENTIU IONUT LAZAR,

STR. PESCARILOR NR. 38,
BL.BM15,SC.A,ET.5,AP.20, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

BLACK WOLVES
KICKBOXING CLUB K1 19

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 26.01.01; 29.01.12; 27.05.24

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

41. Organizarea de competiții sportive,
servicii furnizate de cluburi sportive, servicii
sportive, educație sportivă, pregătire sportivă,
antrenamente sportive, activități sportive,
organizarea turneelor sportive, pregătirea
jucătorilor sportivi, organizarea de competiții
sportive, organizarea de cursuri de pregătire
sportivă.

───────
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(210) M 2021 04270
(151) 31/05/2021
(732) ALIN-CONSTANTIN ANGHEL,

STR. CAP. ILINA, NR. 6, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI, NR. 22, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

maison Amélie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02; 25.05.05

(591) Culori revendicate:negru, roz deschis,
portocaliu deschis, roz închis, alb

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi, uleiuri
și grăsimi comestibile, deserturi pe bază de
fructe, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, creme tartinabile pe bază de
alune, jeleu de migdale, pastă de măsline, paste
preparate din fructe cu coajă lemnoasă, unt de
arahide, topping-uri de nuci, tartă umplută cu
fructe, produse tartinabile din fructe, produse
tartinabile pe bază de legume, salate de fructe,
batoane pe bază de nuci și semințe, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, gogoși,
mâncăruri cu legume preparate, mâncăruri din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din fructe de mare, omlete,
plăcintă cu carne, salate de legume, salate
preparate, supe, tocane (alimente), deserturi din
iaurt, deserturi pe bază de lapte, brânzeturi,
deserturi preparate din produse lactate

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de patiserie înghețate) și șerbeturi,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci pentru produse apicole produse
apicole, respectiv: miere, propolis/clei de albine
de uz alimentar, cereale procesate, amidon și
produse preparate din acestea, preparate coapte
și drojdie, sare, mirodenii, arome și condimente,
aperitive (tartine), baghete umplute, alimente
cu paste la conservă, batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, biluțe de
brânză (snackuri), biscuiți crackers cu aromă de
legume, blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte
în prealabil, biscuiți crocanți condimentați,
brioșe, chifle umplute, chimichanga, chipsuri
de orez, chipsuri de porumb, clătite sărate,
clătite, chipsuri din cereale, chipsuri tortilla,
crusta de pizza, covrigei, empanada (aluat
umplut), floricele de porumb, crumble (produs de
patiserie), frigănele, gustări pe bază de cereale,
gustări din tortilla, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază
de orez, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, lasagna,
hot dog (sandvișuri), hamburgeri (sandvișuri),
lipii cu pui, înveliș pentru sandvișuri, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri alcătuite în principal din
paste, paella, pâine cu umplutură, pateuri cu
cârnați, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate pe bază de paste, plăcinte,
pizze negătite, pizza împăturită (calzone), pizza
refrigerată, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza fără gluten, pizza conservată, pizza
congelată, pizza, plăcinte cu carne, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, porumb prăjit, porumb
fript, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, produse
de patiserie aromate, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, prăjituri din
mei, pufuleți de brânză, produse pentru gustări
preparate din pesmet, ravioli, rizoto, quiche (tarte
sărate), quesadilla (preparat culinar mexican),
sandvișuri, salată de macaroane, rulouri de
primăvară, spaghetti și chiftele, sandvișuri
cu carne, batoane de cereale și batoane
energizante, aluaturi împletite prăjite, biscuiți
sărați, biscuiți crocanți, biscuiți crackers, bezele,
brioșe cu fructe, ciocolată, budinci, cozonaci,
cornuri (produs de patiserie), cozonac pandoro,
ciocolată tartinabilă, dulciuri înghețate, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, flan, înghețate și dulciuri, prăjitură cu
pâine, pâine, produse de cofetărie congelate,
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produse de brutărie, praline cu napolitană,
specialități de patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), tiramisu,
aluat pentru pizza, amestec pentru aluat de
pizza, amestecuri de pizza, făină pentru pizza,
condimente pentru pizza, sosuri pentru pizza,
preparate pentru pregătirea blaturilor de pizza.,
gheață, înghețată, iaurt înghețat(produse de
patiserie îngheţate), șerbeturi, batoane de
cereale și batoane energizante, specialități
de patiserie, produse de patiserie, produse
de brutărie, deserturi preparate (produse
de patiserie), deserturi preparate (produse
de cofetărie), preparate pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, produse de
cofetărie congelate, produse de cofetărie dulci
aromate, sare, mirodenii, arome și condimente,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele).
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, prepararea alimentelor,
servicii oferite de pizzerii, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, servicii ale bistrourilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de local public, servicii de ceainărie, servicii de
terasă berărie, servicii oferite de snack-baruri,
servicii de catering, servicii oferite de rotiserii.,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării

───────

(210) M 2021 04271
(151) 31/05/2021
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

ZORILOR, SAT FILIPESTI, JUD
BACAU, FILIPESTI, 607185,
BACĂU, ROMANIA

(540)

AGRISOL HIGHT QUALITY
FERTILIZERS - CU MANDRIE

FABRICAT IN ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 25.01.19; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru ( RAL
5017), galben ( RAL 1018), roșu ( RAL
3000)

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință

───────
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(210) M 2021 04272
(151) 31/05/2021
(732) TANASE IONUT MANCIU,

STRADA SEVER POPESCU, NR.
11, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

M HOSPITAL Te facem bine!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii de tratamente medicale oferite
de clinici și spitale, servicii de examinări
medicale, servicii medicale și de sănătate,
servicii de clinici medicale și de sănătate, servicii
medicale de evaluare a sănătății, servicii de
informații medicale furnizate pe internet

───────

(210) M 2021 04273
(151) 31/05/2021
(732) S.C. LABORATOARELE

FARES BIO VITAL S.R.L., STR.
PLANTELOR NR. 50, JUDEŢUL
HUNEDOARA, ORĂŞTIE,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Fares 1929 BIO

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.07.11

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
P7487, Pantone P376, Pantone
P3435C), galben (Pantone P803,
Pantone P116C), roşu (Pantone
P1797C)

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

3. Uleiuri esenţiale, creme, loțiuni și geluri pentru
uz cosmetic.
5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiționare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, ovule,
supozitoare, soluții din plante medicinale.
30. Ceai și produse din ceai, ceaiuri și infuzii
din fructe și/sau plante nemedicinale, băuturi pe
bază de ceai, fructe și/sau plante nemedicinale,
ceai cu gheață (ice tea).
32. Băuturi nealcoolice pe baza de ceai, și/sau
extract de ceai, și/sau fructe, și/sau sucuri /
extract de fructe, și/sau plante nemedicinale,
siropuri din fructe și/sau plante nemedicinale.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor! servicii de marketing, servicii
de promovare, servicii de comerț și
regruparea în avantajul terților a ceaiurilor
medicinale, infuziilor și ceaiurilor din
plante medicinale, suplimentelor alimentare și
produselor farmaceutice din plante medicinale
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în orice formă de condiționare, a siropurilor,
fineturilor, extractelor, cremelor, unguentelor,
capsulelor, comprimatelor, uleiurilor, soluțiilor și
loțiunilor, ovulelor, supozitoarelor și băuturilor din
plante medicinale, ceaiurilor și infuziilor din fructe
și/sau plante nemedicinale, băuturilor pe bază de
ceai, fructe și/sau plante nemedicinale, ceaiurilor
cu gheață (iced tea), cu excepția transportului lor,
pentru a permite clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, prezentarea
acestora pentru vânzare și vânzarea prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, realizarea
de reclame, anunțuri publicitare, promoții pentru
produsele menționate, informații și sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială,
servicii de agenție de import-export cu produse
de tipul celor prezentate.

───────

(210) M 2021 04274
(151) 31/05/2021
(732) SC CLAS MEDIA SRL, STR.

TEATRULUI NR. 1-2, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, 410020, BIHOR,
ROMANIA

(540)
DINCOLO DE CANTEC

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

38. Telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 04275
(151) 31/05/2021
(732) TANASE IONUT MANCIU,

STRADA SEVER POPESCU, NR.
11, SECTOR 2, BUCURESTI,
030128, ROMANIA

(540)

M LABORATOR
Te facem bine!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13

(591) Culori revendicate:albastru turcoaz,
negru, alb

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

44. Servicii de analize medicale, analize
medicale pentru diagnosticul și tratamentul
persoanelor, servicii de analize medicale pentru
boli cardiovasculare, servicii de analize medicale
pentru diagnosticul cancerului, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și pronosticul
cancerului, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru pacienți, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, realizare de analize medicale pentru
factorii de risc ai bolilor cardiovasculare, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical

───────
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(210) M 2021 04276
(151) 31/05/2021
(732) VIOREL GAFITA, STR.

NUFARULUI NR. 24, BL 4A, AP.
3, JUD. NEAMT, PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL 19 SC B AP 52,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020392,
ROMANIA

(540)
CLINICA DE AVOCATI

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

44. Consultații medicale, consultații psihiatrice,
consultații stomatologice, controale medicale,
îngrijire medicală, servicii oferite de sanatorii,
saloane de frumusețe, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de analize medicale, servicii
de asistență medicală pentru oameni, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
îngrijire mentală, servicii farmaceutice, servicii
medicale, servicii prestate de opticieni, servicii
oferite de stomatologie.
45. Consiliere juridică, consultanță în materie
de litigii, consiliere în domeniul proprietății
intelectuale, servicii de arbitraj, servicii de
consiliere cu privire la drepturile de proprietate
intelectuală, servicii de consultanță juridică,
servicii de consiliere juridică, servicii de
contencios, servicii de expertiză judiciară,
servicii de informații juridice, servicii de
înregistrare legală, servicii de înregistrare
de societăți, servicii de mediere, servicii de
reprezentare juridică, servicii de supraveghere
juridică, servicii juridice, servicii juridice pentru
înființarea și înregistrarea firmelor, servicii
juridice în legătură cu negocierea de contracte
pentru alte persoane, servicii juridice privind
procesele judecătorești, servicii juridice privind
exploatarea drepturilor de difuzare, servicii
juridice pro bono, servicii juridice referitoare la
creantele de asigurari sociale, servicii juridice
referitoare la exploatarea de drepturi de autor
asupra materialelor tipărite, servicii juridice
referitoare la exploatarea de drepturi de autor
asupra filmelor, servicii juridice și de cercetare
judiciară în domeniul proprietății intelectuale,
servicii politice și anume: servicii de reprezentare
juridică, cercetări juridice, organizare de reuniuni
politice cu scop social, de protecție, de mediere,
cluburi de întâlniri, servicii prestate de avocați
consultanți.

───────

(210) M 2021 04277
(151) 31/05/2021
(732) VALOREM MANAGEMENT

CONSULTING SRL, STRADA
PITAR MOS NR.1, SCARA A, ETAJ
3, AP.13, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VALOREM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

clase:
35. Asistenţă în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor
cu privire la artişti, managementul afacerilor
cu privire la sportivi, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
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compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi,
dezvoltarea de concepte publicitare, prognoze
economice, servicii de agenţie de ocupare a
forţei de muncă, audit financiar,
managementul interimar al afacerii, facturare,
studii de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, închiriere de echipament de birou în
spaţii pentru co-working,
servicii de lobby commercial, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
consultanţă în domeniul managementului
personalului recrutarea de personal, servicii
de comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), servicii administrative pentru
relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea vânzărilor pentru terţi,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă,
pregătirea documentaţiei fiscal, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate.

36. Servicii de agenţie de colectare a debitelor,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor şi minieră, studii
financiare, servicii financiare, evaluare fiscal,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, evaluare financiară a

activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotaţii pentru estimare de costuri.
45. Consultanţă în proprietate intelectuală,
cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, servicii juridice in în
legătură cu negocierea contractelor pentru terţi,
servicii de reprezentare juridică, licenţierea
proprietăţii intelectuale, licenţierea software-ului
de calculator (servicii juridice), licenţiere (servicii
juridice) în cadrul publicării de software, servicii
privind litigiile, mediere.

───────

(210) M 2021 04278
(151) 31/05/2021
(732) VALOREM MANAGEMENT

CONSULTING SRL, STRADA
PITAR MOS NR.1, SCARA A, ETAJ
3, AP.13, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VALOREM Business Advisors

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.12

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

clase:
35. Asistenţă în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor
cu privire la artişti, managementul afacerilor
cu privire la sportivi, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
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intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi,
dezvoltarea de concepte publicitare, prognoze
economice, servicii de agenţie de ocupare a
forţei de muncă, audit financiar,
managementul interimar al afacerii, facturare,
studii de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, închiriere de echipament de birou în
spaţii pentru co-working,
servicii de lobby commercial, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
consultanţă în domeniul managementului
personalului recrutarea de personal, servicii
de comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), servicii administrative pentru
relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea vânzărilor pentru terţi,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă,
pregătirea documentaţiei fiscal, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate.

36. Servicii de agenţie de colectare a debitelor,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,

evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare,
furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
ofertă/evaluări financiare ca răspuns la cererile
de propuneri (RFP), evaluare financiară a
costurilor de dezvoltare referitoare la industria
petrolului, a gazelor şi minieră, studii financiare,
servicii financiare, evaluare fiscal, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală, elaborare de cotaţii
pentru estimare de costuri.
45. Consultanţă în proprietate intelectuală,
cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, servicii juridice in în
legătură cu negocierea contractelor pentru terţi,
servicii de reprezentare juridică, licenţierea
proprietăţii intelectuale, licenţierea software-ului
de calculator (servicii juridice),
licenţiere (servicii juridice) în cadrul publicării de
software, servicii privind litigiile, mediere.

───────

(210) M 2021 04279
(151) 31/05/2021
(732) TANASE IONUT MANCIU,

STRADA SEVER POPESCU NR.
11, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

M IMAGISTICĂ Te facem bine!

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 26.11.13; 26.13.25; 27.05.01;
29.01.13
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(591) Culori revendicate:negru, mov, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de imagistică medicală, imagistică
optică pentru diagnosticare medicală, imagistică
cu raze X de uz medical, servicii de mamografie,
controale pe baza razelor X în scopuri medicale.

───────

(210) M 2021 04280
(151) 31/05/2021
(732) 39 LEGENDS TAKE AWAY SRL,

B-DUL HENRI COANDA NR. 6,
CAMERA 1, BL. V4, SC.1, ET.3,
AP.9, JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)
Ciorbe La Ion

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

43. Servicii de mâncare la pachet, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii de catering pentru
oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente
și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
prepararea alimentelor, servicii pentru furnizarea
de alimente.

───────

(210) M 2021 04282
(151) 31/05/2021
(732) CORNELIU STANIA, CALEA

VACARESTI NR. 238,BL. 71,
SC. C, ET. 5, AP. 83, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040062, ROMANIA

(540)

Secretele Fototerapiei
MODERNE

(531) Clasificare Viena:
01.03.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
3. Plasturi pentru refacerea celulară utilizați în
scopuri cosmetice.
5. Produse farmaceutice de uz medical și
veterinar, plasturi de uz medical și veterinar.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
prestate de către firmele de publicitate care
se ocupă în principal de comunicări publice,
declaraţii sau anunţuri prin toate mijloacele
de difuzare şi cu privire la toate tipurile de
bunuri sau servicii, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de bunuri,
cu excepţia transportului acestora, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot
fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii publicitare, de marketing și promoționale,
de exemplu, distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea și publicarea
de texte publicitare, organizare de târguri și
expoziții cu scop comercial sau publicitar, lucrări
de birou, respectiv: servicii de programare și
memento pentru întalniri, căutare de date în
fișiere pe computer pentru alții, gestionarea
computerizată a fișierelor, servicii de centrale
telefonice, producţia de clipuri publicitare, servicii
de planificare a programărilor, lucrări de birou,
postarea de afişe publicitare, marketing, servicii
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de relații media, publicitate online pe o rețea de
calculatoare.
38. Servicii care permit cel puţin unei părţi
să comunice cu o alta, precum şi servicii de
difuzare şi transmitere de date, transmiterea
de fişiere digitale şi e-mail, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, difuzarea de radio şi televiziune,
furnizarea de camere de chat pe internet și
forumuri online, servicii de teleconferinţe şi
videoconferinţe, comunicații prin rețele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor.
41. Servicii care constau în toate formele de
educație sau instruire, servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor, precum și prezentarea operelor
de artă vizuale sau literare, publicului în scop
cultural sau educațional, organizarea expozițiilor
cu scop educațional sau cultural, organizarea
și coordonarea conferințelor, congreselor și
simpozioanelor, publicarea cărților și textelor,
altele decât textele cu scop publicitar, transfer
de know how (instruire), insitruire practică
(demonstrații), organizarea și susținerea de
seminarii, servicii de instruire.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire medicală, inclusiv medicină
alternativă, îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
oferite de persoane sau întreprinderi persoanelor
şi animalelor, servicii de telemedicină, servicii
de terapie, respectiv: fizioterapie și logopedie,
servicii de medicină alternativă.

───────

(210) M 2021 04284
(151) 31/05/2021
(732) YEPP INTERACTIVE S.A., STR.

GRIGORE ALEXANDRESCU NR.
89-97, CORPUL B, MODUL F,
ETAJ 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

yepp

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 29.01.11

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

clase:
36. Servicii financiare, servicii financiare legate
de pariuri, jocuri, jocuri de noroc, loterii sau
plasare de pariuri, furnizare de informaţii
financiare în raport cu serviciile de pariuri,
jocurile, jocurile de noroc, loteriile şi cursele de
cai, informaţii, consiliere şi asistenţă pentru toate
serviciile citate anterior.
41. Prestarea de servicii de pariuri, de jocuri de
noroc şi de jocuri prin intermediul unor centre
fizice şi electronice şi al centrelor telefonice,
servicii de pariuri, loterie sau plasare de pariuri,
servicii de pariuri, jocuri, jocuri de noroc, loterie
sau pariuri sportive făcute pe bază de carte
de credit, organizarea şi coordonarea de loterii,
servicii electronice de pariuri, de jocuri de
noroc şi de loterie furnizate prin intermediul
intemetului, a unei reţele informatice mondiale,
furnizate online pornind de la o bază de date
în reţele informatice, furnizate prin telefon,
inclusiv prin telefon mobil, sau prin intermediul
unul canal de televiziune, inclusiv un canal de
televiziune distribuit pe cale terestră, prin satelit
sau prin cablu, organizarea de jocuri şi jocuri
de noroc interactive de poker, de bingo şi de
îndemânare, inclusiv în format de jocuri pentru
un jucător sau mai mulţi jucători, prezentarea
şi realizarea de concursuri, turnee şi jocuri
de poker şi de bingo, divertisment, activităţi
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sportive şi culturale, organizare şi coordonare de
concursuri, servicii de jocuri la distanţă furnizate
prin telecomunicaţii, informaţii în materie de
jocuri de noroc furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, servicii
de jocuri în scopuri de divertisment, servicii
de jocuri electronice furnizate prin intermediul
intemetului, organizare de jocuri, servicii de
jocuri online, servicii de operare a jocurilor de
bingo şi de îndemânare pe calculator, informaţii
în materie de divertisment furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de informare şi de consultanţă privind
toate serviciile menţionate anterior, servicii de
informaţii concrete în materie de sport.

───────

(210) M 2021 04285
(151) 31/05/2021
(732) TANASE IONUT MANCIU,

STRADA SEVER POPESCU NR.
11, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
030128, ROMANIA

(540)

M CARE

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 26.11.13; 26.13.25; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu deschis,
portocaliu închis, negru, alb

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

44. Îngrijire paliativă, asistență medicală la
domiciliu, servicii de infirmerie la domiciliu,
servicii de asistență sanitară la domiciliu, servicii
de consiliere medicală la domiciliu.

───────

(210) M 2021 04286
(151) 31/05/2021
(732) S.C. SIMTEL TEAM S.A., SPLAIUL

INDEPENDENȚEI NR. 319, SPAȚIU
OB 410, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SIMTEL JUST ENGINEERING

(531) Clasificare Viena:
07.01.18; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7481C), negru

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, panouri solare pentru producerea de
energie electrică, încărcătoare solare, panouri
fotovoltaice,
colectoare de energie solară pentru generare
de electricitate, suporturi de date stocate
sau descărcabile, software pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţie de instalaţii solare utilitare,
instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară, întreţinere şi reparare de instalaţii solare,
instalare de sisteme de energie solară pentru
construcţii de uz locativ, instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcţii de
uz locativ.
40. Generarea electricităţii din energie solară.

───────
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(210) M 2021 04287
(151) 31/05/2021
(732) TANASE IONUT MANCIU,

STRADA SEVER POPESCU NR.
11, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

M AMBULANȚĂ
Te facem bine!

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 26.11.13; 26.13.25; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, albastru
închis, alb, albastru deschis

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

39. Servicii de ambulanță, transport cu
ambulanță, transportul pasagerilor cu ambulanța

───────

(210) M 2021 04288
(151) 31/05/2021
(732) SURF TRIP INTERNATIONAL

SRL, STR. VIESPARILOR NR. 36,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020644,
ROMANIA

(540)

SURFACADEMY

(531) Clasificare Viena:
01.15.24; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
portocaliu

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

35. Publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor.
39. Servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenții de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări, servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători.
41. Activități sportive, activități sportive și
culturale, organizare de activități sportive și
competiții sportive, activități sportive și de
recreere, servicii de antrenament pentru activități
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de activități sportive sau
competiții, organizare de activități sportive și
competiții, cursuri de pregătire în activități
sportive, furnizare de informații despre activități
sportive, pregătire cu privire la activități sportive,
organizare de activități sportive pentru tabere
de vară, furnizare de instalații pentru activități
sportive de recreere.
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.

───────

(210) M 2021 04289
(151) 31/05/2021
(732) SC MORPHOSTATE SRL, STR.

ION MIHALACHE, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011203, ROMANIA

(540)

Şimaibun
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 04290
(151) 31/05/2021
(732) TANASE IONUŢ MANCIU, STR.

SEVER POPESCU NR. 11,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 030128,
ROMANIA

(540)

M SKIN Îţi face bine!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.07; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru, galben închis,
galben deschis, alb, maro

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

44. Servicii cosmetice de îngrijire corporală,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
cu privire la frumusețe, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, artă corporală, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, servicii
medicale, furnizare de servicii medicale.

───────

(210) M 2021 04291
(151) 31/05/2021
(732) TOMCAT COMSERV SRL,

STR. VALEA ARGESULUI NR.
2B, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

élephante TAPAS & MORE

(531) Clasificare Viena:
03.02.01; 27.05.01

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi.

───────
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(210) M 2021 04292
(151) 31/05/2021
(732) QBAGENCY DIGITAL SRL,

DRUMUL REGIMENTULUI NR.
97E, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

the qube agency

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01

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

35. Marketing, servicii de pr (servicii de relatii
cu publicul), consultanta privind relatiile cu
publicul, branding (servicii de creare de marci),
servicii de strategie de marca, servicii de
creare de marci (publicitate si promovare),
servicii publicitare cu privire la crearea identitatii
corporative si de brand, servicii de comunicatii
corporative, consultanta cu privire la strategia
de comunicare in domeniul publicitatii, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
consultanta cu privire la strategia de comunicare
in domeniul relatiilor publice, difuzare de anunturi
publicitare prin retele de comunicatii online,
promovare de bunuri si servicii ale tertilor
prin intermediul retelelor de calculatoare si
de comunicatii, consultanta privind promovarea
comerciala, consultanta privind marketingul,
servicii de consultanta si asistenta in domeniul
strategiei comerciale.
42. Servicii de design de brand, design (servicii
de proiectare).
45. Servicii de comunicări politice.

───────

(210) M 2021 04293
(151) 31/05/2021
(732) INNERPRIDE BRANDING SRL,

STR. STRĂPUNGERE SILVESTRU
NR. 28, TRONSON 1, CAMERA 1,
BL. CL 7, ET. 3, AP. 10, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)
SPARK

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de servicii, şi anume
servicii de comerţ, servicii bancare, servicii de
furnizare a alimentelor şi băuturilor, servicii
de înfrumuseţare, servicii oferite de săli de
sport, servicii de divertisment pentru copii
oferite prin intermediul spaţiilor de joacă,
servicii de divertisment, servicii în domeniul
telecomunicaţiilor, permiţând clienţilor să vadă
şi să achiziţioneze în mod convenabil aceste
servicii, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii 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 prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web, al aplicaţiilor software
sau al emisiunilor de tip teleshopping, publicitate,
servicii de registru de cadouri, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), relaţii publice, promovarea vânzărilor
pentru terţi, promovarea bunurilor şi serviciilor
pentru terţi, organizarea de evenimente de
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publicitate, marketing, închirierea de standuri de
vânzare.
36. Servicii imobiliare, afaceri imbiliare,
închirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirieri de spaţii comerciale,
leasing şi închirieri de spaţii comerciale,
închiriere de spaţiu în centrele comerciale.
37. Servicii de construcţii de clădiri.
41. Spectacole cinematografice, servicii de
club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea de concerte, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, servicii de
discotecă, servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate şi / fitness),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, planificarea de petreceri
(divertisment), producţia de spectacole,
furnizarea de facilitaţi sportive (instruire şi
educaţie), producţii de teatru, servicii de
divertisment şi educaţie oferite prin intermediul
locurilor de joaca pentru coii, organizarea
de evenimente de divertisment, educaţionale,
culturale sau sportive.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
restaurant servicii de restaurant cu autoservire,
pensiuni pentru animale, servicii de catering,
cazare temporară.
44. Servicii de saloane de înfrumuseţare,
aranjamente florale, servicii oferite de centre
spa, servicii de îngrijire a animalelor de
companie.

───────

(210) M 2021 04294
(151) 31/05/2021
(732) MIRALEX PARTS SRL, STR.

SINTEZEI NR. 6, JUD. BACĂU,
ONESTI, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

M MIROMOTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.08

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, negru

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

7. Echipament (maşini) pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, echipament pentru
mișcare și manevrare, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, generatoare de
electricitate, mașini de distribuire, mașini și
mașini-unelte de urgență și salvare, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, pompe, compresoare și
suflante, roboți industriali, generatoare de
curent, generatoare de electricitate, foarfecă
de descarcerare (foarfece de salvare electrice),
roboți de uz industrial, roboți folosiți în
industrie, acumulatoare hidraulice, ambreiaje
pentru mașini, alternatoare auto, alimentatoare
pentru carburatoare, angrenaje pentru mașini,
ansambluri pompă-motor, arbori de mașini,
arbori cu camă pentru motoare, apărătoare
de mașini, arbori cu came, arbori cardanici,
arbori pentru mașini, bujii, cablaj aprindere bujii,
carburatoare, carcase pentru mașini industriale,
chiulase de motor, cilindri compresori (piese
de mașini), cilindri de motoare, compresor
de supraalimentare, cuplaje cardanice, cuplaje
de siguranță pentru mașini, cuplaje (părți de
motoare), curele de transmisie, demaroare,
dispozitive de acționare pentru mașini,
dispozitive de acționare pentru mecanisme,
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dispozitive de injecție diesel, motoare electrice,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
elemente de comandă pneumatice pentru
mașini, filtre de combustibil, filtre de ulei
pentru motoare și elemente de propulsie,
frâne electrice pentru mașini, frâne cu saboți
(organe de mașină care nu sunt pentru vehicule
terestre), filtre ca piese pentru mașini, furtunuri
(metalice) folosite la sistemele hidraulice ale
mașinilor, fusuri, garnituri de frână (piese
pentru mașini), garnituri de chiulasă, îmbinări
articulate, motoare hidraulice, garnituri metalice
pentru motoarele vehiculelor, ventilatoare pentru
motoare, turbine de alimentare pentru mașini,
turbine de supraalimentare pentru motoare,
turbine hidraulice, vilbrochenuri, mașini și
aparate agricole, de grădinărit și silvice, mașini
de construcție, mașini și aparate pentru tăiere,
forare, șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor,
mori și mașini de râșnit, mașini, mașini-unelte
și scule și aparate acționate electric pentru fixat
și asamblat, mașini și dispozitive de lipit și
sudură, mașini pentru producerea și procesarea
materialelor, mașini de filtrat, separatoare și
centrifuge, mașini pentru placare, injectoare
pentru motoare, motoare de mașini, rulmenți
pentru motoare, roți și șenile pentru mașini,
pompe de apă, mașini pentru curățenie și
curățare în exterior.
8. Arme ascuțite și contondente, instrumente
manuale de urgență și salvare, 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, unelte pentru ridicat (cricuri), unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
unelte manuale pentru construcție, reparație
și întreținere, instrumente pentru menținerea
focului, ciocane, ciocane de lemn și baroase
(unelte de mână), instrumente de fixare și
îmbinare, unelte manuale pentru tăiere, găurire,
șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,

materiale înregistrate, magneti, aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, aparate și
instrumente pentru comanda curentului electric,
componente electrice și electronice, aparate
de înregistrare de date, aparate și instrumente
pentru controlul vitezei vehiculelor, dispozitive
de testare și controlul calității, dispozitive de
măsurare, dispozitive de control și regulatoare,
aparate de semnalizare, alarme și echipamente
de avertizare, echipament și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
dispozitive de control al accesului, camere
retrovizoare pentru vehicule, conuri de trafic,
detectoare de fum, echipamente de protecție
și siguranță, accesorii de protecție termică
(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau
vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de piele
pentru protecție împotriva accidentelor sau
a vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de
protecție și armură pentru corp, articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
leziunilor, articole de îmbrăcăminte izolante
pentru protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, benzi reflectorizante pentru purtat,
cagule ignifuge, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, articole de
îmbrăcăminte pentru motocicliști de protecție
împotriva accidentelor sau rănirilor, articole de
siguranță pentru cap, articole de protecție pentru
cap, articole de îmbrăcăminte rezistente la foc,
cizme (încălțăminte de protecție), dispozitive de
protecție, de uz personal, împotriva accidentelor,
filtre pentru măști respiratorii, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
incaltaminte impotriva accidentelor, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, măști de
protecție, plase de siguranță, protecția capului,
protecția ochilor, panouri solare, blocuri de
alimentare cu energie electrică, bănci de
încărcare, cabluri prelungitoare, prelungitoare cu
prize multiple, cabluri electrice, cabluri adaptoare
(electrice), echipamente de comunicare, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
stații de alimentare pentru vehicule electrice,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare pentru
cabluri, antene și componente, cabluri și fire
electrice, circuite electrice și circuite imprimate,
unități de memorie electronice, tablouri electrice
de distribuție.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de iluminat
și reflectoare, aprinzătoare, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
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(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, filtre de aer electrostatice, filtre
electrice pentru aparate de climatizare, filtre
de apă, de uz industrial, filtre pentru curățarea
aerului, filtre pentru aparate sanitare, filtre
pentru aparate de aer condiționat, accesorii
de iluminat, respectiv: suporturi de abajur,
lumini pentru vehicule, faruri pentru automobile,
felinare de iluminat, numere luminoase pentru
case, carcase pentru lămpi/cupole pentru lămpi,
reflectoare pentru lămpi, abajururi pentru lămpi,
difuzoare de lumină, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, reflectoare de vehicule,
lumini direcţionale pentru biciclete, tuburi de
descărcare, pentru iluminat, electrice, sticle
pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri pentru
lămpi, lumini, electrice, pentru pomul de Crăciun/
instalaţii electrice pentru pomul de Crăciun,
accesorii de iluminat pentru exterior, respectiv:
lămpi stradale, arzătoare cu petrol, lămpi cu
gaz, becuri de far, becuri de iluminat, becuri
cu LED, instalații luminoase, dispozitive de
iluminare ale vehiculelor și reflectoare, instalații
agricole pentru irigare, aparate de distribuire a
apei, aparate de dezinfectare, servicii de băi
de abur, saune și spa-uri (bazine), echipament
pentru sterilizare, dezinfectare și decontaminare,
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire
cu apă, instalații pentru purificare, desalinizare și
climatizarea apei, instalații sanitare și de baie și
accesorii pentru instalații.
12. Grupuri motopropulsoare pentru vehicule
terestre, vehicule și mijloace de transport,
vehicule autonome, vehicule electrice, vehicule
pneumatice și spațiale, vehicule terestre și
mijloace de transport, accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, alarme electronice antifurt
pentru vehicule, amortizoare de suspensie
pentru autovehicule, arcuri pneumatice pentru
amortizarea șocului la scaunul șoferului, arcuri
pentru amortizarea șocurilor, pentru vehicule,
amortizoare pentru vehicule, bielete (piese auto),
bucșe pentru vehicule, capace pentru rezervor
pentru vehicule, volane pentru vehicule, vehicule
(prelate adaptate pentru), turbine pentru vehicule
terestre, tetiere pentru vehicule, torpedouri
pentru automobile, tambururi de frână, tapițerii
pentru vehicule, tampoane pentru amortizoarele
vehiculelor, tablouri de bord, suporturi pentru
băuturi pentru vehicule, ștergătoare de faruri,
spătare pentru motociclete, spoilere pentru
vehicule, seturi de frâne pentru vehicule,
scaune de vehicule, segmenți de frâne pentru
vehicule, șasiuri de vehicule, roți și pneuri și
șenile pentru vehicule, plăcuțe de frână pentru

vehicule, piese de caroserie pentru vehicule,
părţi şi accesorii pentru vehicule pneumatice şi
spaţiale, părţi şi accesorii pentru vehicule de
apă, părţi şi accesorii pentru vehicule terestre,
respectiv: pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), airbag-uri (dispozitive de siguranţã
pentru automobile), lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, anvelope de vehicule,
osii pentru vehicule, clipsuri pentru capota
vehiculelor, caroserii de vehicule, garnituri de
frânã pentru vehicule, carcase pentru anvelopele
pneumatice, ambreiaje pentru vehiculele
terestre, brichete pentru automobile, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, roţi de cuplaj pentru vehiculele
terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, mecanisme de acţionare pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergãtoare de faruri, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
butuci pentru roţile vehiculului, capace pentru
butucul roţii, piuliţe pentru roţile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, cricuri de motocicletã, şei de
motocicletã, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletã, ghidoane de motocicletã, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apãrãtoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţã pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţã
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maºini, huse pentru
roata de rezervã/huse pentru anvelope de
rezervã, spiţe pentru anvelope, spoilere pentru
vehicule, volane pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicãtoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/05/2021

terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru roţile vehiculului, şasiuri pentru
vehicule, roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scãri pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de
vehicule, huse pentru vehicule (formate), manşe
de comandã pentru vehicule, geamuri pentru
vehicule, parbrize, segmenţi de frânã pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule, plãcuţe
de frânã pentru vehicule, discuri de frânã pentru
vehicule, discuri de frânã pentru vehicule, bãri
de protecţie pentru vehicule, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
circuite hidraulice pentru vehicule, cartere
pentru componentele vehiculelor terestre, altele
decât pentru motoare, organizatoare de interior
pentru vehicule, grilaje de radiator pentru
vehicule, geamuri de vehicule, hayoane (piese
de vehicule terestre), frâne pentru vehicule,
dispozitive și echipament antifurt, de securitate și
siguranță pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, deflectoare de vânt pentru vehicule,
covorașe adaptate pentru vehicule, conducte
de combustibil pentru vehicule, componente
de frână pentru vehicule, coloane de direcție
pentru vehicule, circuite hidraulice pentru
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), caroserii, cabluri de frână
pentru vehicule, bușoane pentru rezervoarele
de benzină ale vehiculelor, servovalve hidraulice
sub formă de piese de sisteme hidraulice pentru
vehicule, servovalve hidraulice sub formă de
piese pentru sistemele de frânare ale vehiculelor,
secțiuni de rezistență pentru cadrele șasielor
de vehicule, scuturi pentru partea inferioară
a vehiculelor, sisteme de control al stabilității
pentru vehicule, sisteme de control al tracțiunii
pentru vehicule, sisteme de frânare pentru
vehicule și piese pentru acestea, rezervoare
de carburant pentru vehicule, prelate adaptate
pentru vehicule, portiere de vehicule, plase de
portbagaje pentru vehicule, panouri de caroserie
pentru vehicule, parasolare (piese pentru
vehicule), parbrize pentru vehicule, cremaliere
de direcție pentru vehicule, dispozitive antiorbire
pentru vehicule, dispozitive de tractare din metal
pentru vehicule, dispozitive combinate cu arcuri
și amortizoare de șocuri pentru vehicule, huse
de protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru volan, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, acoperișuri electrice
decapotabile pentru vehicule, acoperișuri pentru
rulote, angrenaje cu roți pentru vehicule terestre,
amortizoare pentru automobile, ansambluri

de osii ale vehiculelor, atașe, arcuri de
suspensie pentru autovehicule, brichete pentru
automobile, cabine pentru vehicule, seturi
de schimbătoare, sisteme de acționare cu
came pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru transmiterea puterii la vehiculele terestre,
motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule
terestre, roți și pneuri și șenile pentru vehicule,
prelate ajustabile pentru vehicule, prelate pentru
vehicule, prelate adaptate pentru vehicule,
prelate adaptate (croite pe formă) pentru remorci
ale vehiculelor, motorizări, inclusiv motoare
pentru vehicule terestre.
22. Materiale pentru umplere și capitonare,
fibre textile brute și înlocuitori, curele
și benzi, marchize, prelate, corturi și
acoperitoare neadaptate, frânghii și sfori,
plase, vele, copertine, acoperitoare de genul
prelatelor, paravane pentru protecția împotriva
vântului, parasoluri (exterior), din materiale
textile, materiale textile pentru acoperire și
protecție, învelișuri impermeabile (prelate),
pânză impermeabilă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate de iluminat
și reflectoare, becuri, dispozitive de iluminare
ale vehiculelor și reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere și
încălzitoare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, 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, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare și
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, pompe, compresoare și
suflante, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini și aparate
pentru tăiere, forare, șlefuire, ascuțire și tratare
a suprafețelor, mașini, mașini-unelte și scule
și aparate acționate electric pentru fixat și
asamblat, motoare, grupuri motopropulsoare
și piese de mașini, precum și comenzi
pentru operarea mașinilor și a motoarelor,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
generatoare de electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
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întreținere, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, unelte manuale pentru tăiere,
găurire, șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței,
instrumente de fixare și îmbinare, unelte
pentru ridicat (cricuri), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe
și saci, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu vehicule și
mijloace de transport, piese pentru autovehicule,
motociclete, mopede, scutere si ATV-uri, părți
și accesorii pentru vehicule, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, motorizări, inclusiv motoare
pentru vehicule terestre, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipament pentru sterilizare, dezinfectare
și decontaminare, instalații industriale de
tratare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), motoare,
grupuri motopropulsoare și piese de mașini,
precum și comenzi pentru operarea mașinilor și
a motoarelor., servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu imbrăcăminte de
protecție împotriva accidentelor sau leziunilor.
37. Construcţii de clădiri, servicii de instalaţii,
servicii de tâmplărie, tratament anticoroziv
pentru vehicule, curăţarea şi repararea
cazanelor, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
curăţarea clădirilor (interior), servicii de menaj
(servicii de curatenie), dezinfectare, curăţarea
uscată, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, vopsire, interioară şi exterioară,
reconstruirea maşinilor uzate sau parţial
distruse, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, reşaparea anvelopelor, reparaţii de
tapiţerie, lăcuire, gresarea vehiculelor/lubrifierea

vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
vulcanizarea anvelopelor, spălare, curăţarea
geamurilor, servicii de electricieni, incarcarea
masinilor electrice, reparații de automobile,
servicii de recondiționare automobile, montare
geamuri pentru autovehicule., stații service
pentru întreținerea vehiculelor, stații service
pentru repararea vehiculelor.

───────

(210) M 2021 04295
(151) 31/05/2021
(732) HELLEN M STYLE SRL, STR.

RECONSTRUCTIEI NR. 1, BL. 24,
AP. 9, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
casa de blănuri

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

20. Articole decorative textile pentru interior, din
blana naturala, articole decorative din blana
naturala, precum perne, cuverturi, covoare,
paturi, scaune, alte obiecte de mobilier.
25. Blănuri (îmbrăcăminte), blanuri naturale,
haine din blană naturală, accesorii de blană, şi
anume: gulere din blană, manşoane din blană,
cape din blană, etole din blană, articole de
acoperire a capului din blană , haine de blană
naturală, veste de blană, cape (etole de blană),
guler de blană, borsetă cu piele, borseta cu
blană, caciuli din blană, jachete din blană, haina
din blană, vesta din blană, geacă de blană,
palton din blană, etolă din blană, capă din blană,
bolero din blană, haine de blană la comanda,
imbracaminte şi accesorii din blană naturală la
comandă, şi anume: gulere din blană, manşoane
din blană, cape din blană, etole din blană, articole
de acoperire a capului din blană.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
referitoare la blanuri, servicii de vanzare
online a blanurilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, afișaj, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de comenzi online, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produsele din blana, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, precum blanurile si hainele din blana
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre blanuri prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vanzare.
37. Ingrijirea si repararea blanurilor, intretinerea,
curatarea si repararea blanurilor, restilizare
haine de blana, curatarea blanurilor in
strainatate.
39. Impachetarea articolelor de imbracaminte
in vederea transportarii, transport articole de
imbracaminte, transport de blanuri naturale si
accesorii din blana naturala.
40. Prelucrarea pielii si a blanurilor, taierea
blanurilor, prelucrarea personalizata a blanurilor,
borduri de blanuri, tratamentul materialelor
textile, a pieilor si a blanurilor, ignifugarea,
vopsirea, pre-stramtarea, impermeabilizarea,
satinarea blanurilor, tratament pentru blanuri
impotriva contractiei, finisarea cu luciu a
blanurilor, tratament pentru prevenirea aparitiei
mucegaiului in blanuri, tratarea blanurilor contra
moliilor, tratare de blanuri.
42. Servicii de design vestimentar, creatie
si productie de articole de imbracaminte si
accesorii din blana naturala, servicii de design
decoratiuni interioare din blana.

───────

(210) M 2021 04296
(151) 31/05/2021
(732) TANASE IONUT MANCIU,

STR. SEVER POPESCU NR.
11, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

M POLICLINIC Te facem bine!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.07; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru, alb, maro,
roşu deschis, roşu închis

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

44. Servicii medicale.
───────
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(210) M 2021 04297
(151) 31/05/2021
(732) TANASE IONUT MANCIU, STR.

CONSTANTIN BALACESCU
NR.1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

M PHARMA Te facem bine!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru, verde, verde
închis, alb

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

44. Preparare și dozare de medicamente,
furizare de informații pacienților în legătură cu
administrarea medicamentelor, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale), servicii
medicale.

───────

(210) M 2021 04298
(151) 31/05/2021
(732) LA CIMPOEŞU SRL, STR. AL. I.

CUZA NR. 64, SAT BUTEA, JUD.
IAŞI, COMUNA BUTEA, IAȘI,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

La Cimpoeşu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.11; 08.05.01; 11.01.25;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08

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

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

29. Ouă și produse din ouă, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, produse lactate și
înlocuitori, supe și baze de supă, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile, pastă de
ardei conservată, lapte de migdale pentru uz
culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, măduvă de
animale alimentară, piure de mere, aranjamente
din fructe procesate, anghinare, conservată,
pastă de pătlăgele vinete/pastă de vinete, bacon
(slănină), fasole, conservată, fructe de pădure,
conservate, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, unt, cremă
de unt, nuci glasate, caviar, mezeluri, brânză,
scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt de
nucă de cocos, nucă de cocos, deshidratată,
grăsime din nucă de cocos, ulei de nucă de
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cocos alimentar, lapte de nucă de cocos, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos, compoturi,
lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în aluat pe
băţ (corn dogs), chiftele din brânză de vaci,
compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, fructe cristalizate/
fructe glazurate, lapte bătut, curmale, ouă,
ulei de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru feliile
de pâine, grăsimi comestibile, substanţe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de peşte, peşte, nu viu, peşte, conservat, peşte,
la conservă, hrană pentru peşti pentru consum
uman, spumă de peşte, icre de peşte, preparate,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, carne uscată prin îngheţare/carne
liofilizată, legume uscate prin îngheţare/legume
liofilizate, fructe, conservate, fructe, înăbuşite,
jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate de
fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
fructe congelate, fructe, la conservă, vânat, nu
viu, usturoi conservat, gelatină, castraveciori,
gem de ghimbir, guacamole, şuncă, alune,
preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru hot
dog, humus, insecte comestibile, nu vii, gelatină
alimentară, gemuri, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi, klipfish (cod sărat şi uscat), lapte de
iapă fermentat/cumâs, untură, lecitină pentru
uz culinar, suc de lămâie pentru uz culinar,
linte, conservată, ulei alimentar din seminţe de
in, pate de ficat/pastă de ficat, ficat, chipsuri
de cartofi cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei
de porumb alimentar, margarină, marmeladă,
carne, piftie din carne, extracte din carne, carne,
conservată, carne, la conservă, lapte, băuturi
din lapte, cu conţinut predominant de lapte,
produse din lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake), fermenţi din lapte pentru uz culinar,
substituenţi de lapte, ciuperci, conservate, lichior
de ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine
pe bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, inele de ceapă, ceapă,
conservată, unt de arahide, lapte de arahide
pentru uz culinar, lapte de arahide, băuturi pe
bază de lapte de arahide, arahide, preparate,
mazăre, conservată, pectină pentru uz culinar,
murături, polen preparat ca produs alimentar,
porc, chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi, fulgi
de cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveţi, nu vii, pastă de fructe presate, lapte
acru, stafide, ulei de rapiţă alimentar, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, somon, nu viu, cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, varză murată,

învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, smântână,
preparate pentru supă, supe, boabe de soia,
conservate, alimentare, lapte de soia, ulei
alimentar din boabe de soia, pateuri/turtiţe din
soia, seu alimentar, ulei alimentar de floarea
soarelui, seminţe de floarea soarelui, preparate,
porumb dulce, procesat, tahini, pateuri/ turtiţe
din tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru
gătit, pastă de tomate, burtă, trufe, conservate,
preparate pentru supa vegetală, sucuri vegetale
pentru gătit, salate vegetale, spume vegetale,
pastă vegetală de dovlecel, cremă pe bază
de legume, legume, conservate, legume, gătite,
legume, uscate, legume, la conservă, zer,
frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, legume, procesate, fructe, procesate,
ratatouille, duck confits, andouillettes, budincă
albă, choucroute garnie, hash browns, omletă,
rulouri de varză umplute cu carne, concentrat
pe bază de legume pentru gătit, concentrat pe
bază de fructe pentru gătit, creme tartinabile
pe bază de legume, branză quark, brânză
cottage, băuturi pe bază de acid lactic, flori
comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat.
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit)/bicarbonat de
sodiu pentru gătit (sodă alimentară), făină de
orz, mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
nuci învelite în ciocolată, chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
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cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, arome de cafea, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, curry
(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), aluat,
sosuri pentru salată, dulce de leche (dulceaţă
de lapte), esenţe pentru produsele alimentare,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, fermenţi pentru paste, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru torturi/prăjituri,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
băuturi, colţunaşi pe bază de făină, flori
sau frunze folosite ca substituenţi pentru
ceai, fondante (produse de cofetărie), arome
alimentare, altele decât uleiurile esenţiale, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare, având
ca principal ingredient pastele / feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), coulis
de fructe (sosuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), orez preparat învelit în alge marine,
ghimbir pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz
culinar, gluten preparat ca produs alimentar,
aditivi pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hot dog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, ketchup (sos),
ferment, seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie)/pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini

de nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente
pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, clătite, hârtie comestibilă, paste, sos
pentru paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtés
en croûte (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, pelmeni, piper, bomboane mentolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis/clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări
pe bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi,
şofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, produse de
asezonare, seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), pâine fără gluten, laksa,
profiterol, cornuri, pateuri cu ciocolată, cremă
de zahăr ars, amestecuri de aluat nefermentat,
napolitane din hârtie comestibilă, macarons din
nucă de cocos, capsule de cafea, umplute,
apă de flori de portocal pentru scopuri culinare,
înghețate pe băț, nuga, harissa (condiment),
pastă de ghimbir (mirodenii), făină de soia,
sos de soia, spaghete, mirodenii, pacheţele
de primăvară, seminţe de anason stelat,
amidon alimentar, preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tarte, ceai, băuturi pe bază
de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas, turmeric,
pâine nedospită, cafea neprăjită, arome de
vanilie pentru uz culinar, vanilină (substituent
pentru vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, vermicelli, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), băuturi pe bază de ceai
cu lapte.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin de orz
(bere), bere, must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe/
suc de fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice,
bere de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
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alcoolice din fructe uscate, shandy, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenţii de lapte, sifon,
şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-
uri, apă carbogazoasă, băuturi răcoritoare,
băuturi pe bază de soia, altele decât substituenţii
de lapte, siropuri pentru băuturi, siropuri pentru
limonadă, ape de masă, suc de roşii (băutură),
sucuri de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi
din zer.
35. Servicii de comerţ, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu

amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de bere pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare de alimente prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine
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de desfacere cu amănuntul fără personal,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii
de intermediere comercială, analiza costurilor,
demonstraţii cu produse, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, publicitate exterioară, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicitate radio, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea vânzărilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
scrierea de texte publicitare.
40. Servicii de crioconservare, măcinarea
făinii, afumarea alimentelor, conservarea
alimentelor şi a băuturilor, congelarea

alimentelor, zdrobirea fructelor, prepararea
pieilor, sacrificarea animalelor, pasteurizarea
alimentelor şi băuturilor, producţia de vin pentru
alţii, consultanţă în domeniul vinificaţiei, fabricare
la comandă de pâine, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea materialelor, tăiere de
păsări de curte, afumarea cărnii, afumarea
peștelui, conservarea băuturilor, consultanță
în domeniul fabricării vinului, fabricarea berii,
fabricarea de cidru pentru alte persoane, morărit,
măcinarea alimentelor, măcinarea cafelei,
prelucrare de frunze de ceai, prelucrare de
furaje, prelucrarea laptelui, prelucrarea peștelui,
prelucrarea produselor alimentare destinate
utilizării în producție, procesarea alimentelor,
productie de vinuri pentru terţi, prăjirea și
prelucrarea cafelei, servicii de afumătorie pentru
afumarea alimentelor, servicii de distilare a
băuturilor spirtoase, servicii de fabricare de
bere, servicii de pasteurizare pentru alimente
și băuturi, servicii de producție de must,
tratarea alimentelor pentru prevenirea apariției
mucegaiului, tratarea alimentelor preparate,
tratamentul alimentelor și băuturilor.
41. Servicii de parcuri de amuzament, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea de concerte, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, transfer de know-how
(instruire), servicii de disc jockey, servicii de
discotecă, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de karaoke, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de loterii, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment, planificarea
de petreceri (divertisment), instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, organizarea
şi susţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, servicii de tabere sportive, furnizarea
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de facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea de
terenuri de sport, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, închirierea terenurilor de
tenis, închirierea de jucării, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), degustare de
vinuri (servicii de divertisment), degustare vinuri
(servicii de formare în), organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, servicii de case de vacanţă, decorare
de alimente, decorarea de torturi, furnizarea de
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali.

───────
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(732) VIOREL PETRE, STR. ORADEA

NR. 31, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653,
ROMANIA

(540)
ARCADIA

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,

vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale.
35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
demonstrații cu produse, distribuirea de
eşantioane, proiectarea de materiale publicitare,
servicii de agenţie de import-export, servicii
de lobby comercial, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul
acestora), prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.

───────


