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Cereri Mărci publicate în 08/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04780 01/07/2021 CARSTRAG CONSTRUCT

S.R.L.
ADVANTAGE CARS

2 M 2021 04900 24/06/2021 LOGITRADE S.R.L. VERDINI

3 M 2021 05015 01/07/2021 IMPAR SRL IMPAR EXCELLENCE. IN
MOTION

4 M 2021 05016 01/07/2021 BERTIS SRL Székely Csemege

5 M 2021 05017 01/07/2021 KARPATEN MILK SRL KARPATEN MILK IGAZI SAJT,
IGAZI ÍZ = AZ IGAZI SAJT ÍZE!

6 M 2021 05018 01/07/2021 SC LIFE RESORT SRL Pike Inn Best birdwatching and
fishing therapy

7 M 2021 05019 01/07/2021 ELECTROPUTERE PARC S.R.L. EP MALL

8 M 2021 05020 01/07/2021 ATP MOTORS RO SRL Stamer

9 M 2021 05021 01/07/2021 I.I. ENCIU-MOLDOVAN
CONSTANTIN

SimoShop

10 M 2021 05023 01/07/2021 MARIUS-EREMIA SOFLETE SOFLETE

11 M 2021 05024 01/07/2021 S.C AG VIP GUARD S.R.L AG VIP GUARD

12 M 2021 05025 01/07/2021 ANMAR RENT SRL adamo

13 M 2021 05026 01/07/2021 LIVIU-MARIAN BĂLAN aficar carosari camioane

14 M 2021 05027 01/07/2021 NORDIS MANAGEMENT NORDIS

15 M 2021 05028 01/07/2021 SABA NEAGU-KARKHI CLINICA DR. K

16 M 2021 05029 01/07/2021 RAA ENTERTAINMENT &
EVENTS S.R.L.

Copiii spun lucruri trăsnite

17 M 2021 05030 01/07/2021 AZUR SA evrikaPRO

18 M 2021 05031 01/07/2021 TRICAPITAL BBT GROUP SRL TriCAPITAL IMOBILIARE

19 M 2021 05032 01/07/2021 MOSTIRO FISHING SOLUTION
SRL

mostiro FISHING SOLUTION

20 M 2021 05033 01/07/2021 RAA ENTERTAINMENT &
EVENTS S.R.L.

Copiii spun cu Virgil Ianțu

21 M 2021 05034 01/07/2021 COMPACT OPERATIV GUARD
SECURITY S.R.L.

COMPACT OPERATIV GUARD
SECURITY

22 M 2021 05035 01/07/2021 ASOCIATIA I LOVE DRUMUL
TABEREI

trăiești, muncești, iubești?
implică-te I Love Community
ilovecommunity.ro
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 05037 01/07/2021 FUNDATIA CULTURALA CAMIL

PETRESCU
TEATRUL azi

24 M 2021 05038 01/07/2021 SILVIU BALAN NIMBIO

25 M 2021 05039 01/07/2021 SC KLINTENSIV SRL Cube Nebulizer

26 M 2021 05040 01/07/2021 ASOCIATIA CULTURALA
ISTORIA DIN CASA IN CASA

Atelierul de Relații Internaționale

27 M 2021 05041 01/07/2021 DEALUL CU AFINE SRL DEALUL CU AFINE ROMANIA/
TRANSYLVANIA WE ARE
NATURE

28 M 2021 05042 01/07/2021 TURDA PHARM SRL Süzen super 92 SÜPER GÜÇLÜ
FILTRELI AĞIZLIK 30 ± ADET
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(210) M 2021 04780
(151) 01/07/2021
(732) CARSTRAG CONSTRUCT S.R.L.,

BD. NICOLAE GRIGORESCU
NR.129, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ADVANTAGE CARS

(531) Clasificare Viena:
03.07.21; 27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04900
(151)    24/0   6/2021
(732) LOGITRADE S.R.L., STRADA

ZBORULUI NR. 8, SCARA 4,
ETAJ 7, AP. 26, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011146, ROMANIA

(540)

VERDINI

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, verde, negru

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

11. Instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni
festive/ghirlande luminoase pentru decoraţiuni
festive, lumini, electrice, pentru pomul de
Crăciun/instalaţii electrice pentru pomul de
Crăciun, decorațiuni luminoase pentru pomul de
Crăciun.

───────

(210) M 2021 05015
(151) 01/07/2021
(732) IMPAR SRL, STR. LEMNARILOR

NR. 14/B, JUD. HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

IMPAR EXCELLENCE.
IN MOTION

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.07.01

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor (en-gros şi
en-detail) a unei varietăţi de bunuri de
autoturisme, accesorii, piese de schimb,
anvelope, lubrifianţi, (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere comod, în magazine, la
standuri sau pe bază de comandă prin poştă,
interntet, regruparea în avantajul terţilor (en-
gros şi en-detail) a unei varietăţi de bunuri
de autoturisme, accesorii, piese de schimb,
anvelope, lubrifianţi, (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, în magazine, la standuri sau pe
bază de comandă prin poştă, interntet, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, administrare a afacerilor pentru
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puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare în materie de activități
de marketing.
37. Servicii de instalaţii, întreţinere, reparaţii,
gresare, spălare, curăţare, şlefuire de
autovehicule, tratamente preventiv contra ruginii
pentru
vehicule, lucrări de vopsire, lăcuire, vulcanizare,
reşapare pneuri, asistanţă în caz de pană
la vehicule, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de automobile,
gresaj de motoare, înlocuirea bateriilor,
înlocuire de acumulatori, înlocuirea frânelor,
înlocuirea luminilor, informații privind întreținerea
echipamentului de măsurare și de testare,
instalare de electromotoare și motoare,
instalare de simulatoare de vehicule, instalare,
reparare și întreținere de radiatoare pentru
motoare, întreținere și reparare de transmisii
automate, întreținerea și repararea anvelopelor,
reconstrucție de osii, reparare de axe pentru
vehicule, reparare de axe pentru mașini,
reparații sau întreținere de instalații de
spălare a vehiculelor, spălarea autovehiculelor,
vopsirea suprafețelor metalice pentru prevenirea
coroziunii, tinichigerie (reparaţii), tratament
anticoroziv, tratamente contra ruginii, vopsire
prin pulverizare, sudură pentru reparații.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, ambalare de articole pe bază de
comandă și specificații ale altor persoane,
ambalare de articole pentru transport, ambalare
de produse în tranzit, servicii de ambalare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială.

───────

(210) M 2021 05016
(151) 01/07/2021
(732) BERTIS SRL, STR. OZUNULUI

NR. 6, JUD. COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520077, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)

Székely Csemege

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 05.05.20

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

29. Carne și produse din carne, carne
proaspătă, carne, carne procesată, conserve
de carne, carne afumată, carne tocată, carne
preparată, carne feliată, carne prăjită, carne
ambalată, carne liofilizată, carne conservată,
carne afumata, carne congelată, paste de carne,
carne pentru cârnați, carne de vită, carne
de porc, carne de vânat, produse din carne
congelată, carne proaspătă de pasăre, carne de
pasăre, carne de curcan gătită, carne de pui
proaspătă, carne de pasăre congelată, produse
din carne preparate, umplutură de carne pentru
plăcinte, carne de porc, la conservă, pastramă
din carne de vită, felii de carne de oaie, cârnați
din carne de pui, chiftele din carne de pui,
produse confiate din carne de rață, satay (frigărui
de carne cu sos), produse din carne sub formă
de hamburgeri, aperitive congelate constând în
principal din carne de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, pateuri
din carne, pateuri pe bază de carne, pateuri
din carne de pui, slănină de porc (burtă) la
grătar, untură, untură pentru gătit, salam, cârnați,
cârnați afumați, caltaboși (cârnați), cârnați cruzi,
cârnați conservați, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, tobă, mațe pentru cârnați,
naturale sau artificiale, salam pepperoni.
35. Servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, informații
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despre vânzarea de produse, publicitate și
marketing, furnizare de informații despre
produse de larg consum prin internet, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de
carne, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu diverse tipuri de carne, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri
pentru terţi, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, informare cu privire
la produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, regruparea, pentru alte persoane,
de diverse servicii de asigurări, pentru a permite
clienților să compare și să cumpere comod
aceste servicii, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 05017
(151) 01/07/2021
(732) KARPATEN MILK SRL, STR. NR.

318, JUD. HARGHITA, VALEA
STRAMBA, 537309, HARGHITA,
ROMANIA

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

(540)

KARPATEN MILK IGAZI SAJT,
IGAZI ÍZ = AZ IGAZI SAJT ÍZE!

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.04.02; 26.04.08; 26.04.16;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
05.05.20

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

29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, lapte şi produse lactate, brânzeturi,
cascaval, iaurt, kefir, cașcaval afumat, brânzeturi
maturate, brânzeturi proaspete nematurate,
brânzeturi maturate moi, brânzeturi cu trufe,
brânzeturi albe moi, scurse, smântână (produse
lactate), produse lactate tartinabile, deserturi
preparate din produse lactate, deserturi reci din
produse lactate, unt sărat, zer de unt, preparate
din unt.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
lucrări de birou, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
publicitate și marketing, servicii de comerţ
en-gros şi en-detail, regruparea în avantajul
terţilor a unei varietăţi de produse de larg
consum (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, în magazine, la standuri sau pe baza
de comandă prin poştă, internet sau prin alte
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mijloace de comunicaţii, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, publicitate on-line într-o
reţea computerizată.

───────

(210) M 2021 05018
(151) 01/07/2021
(732) SC LIFE RESORT SRL, STR.

COSITORARILOR NR. 4, JUD.
MUREŞ, SIGHISOARA, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

Pike Inn Best birdwatching
and fishing therapy

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.05.01; 03.09.01

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

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

39. Transport, organizarea transportului,
transport cu ambarcațiuni, servicii de navlosire
de iahturi și ambarcațiuni, închiriere de locuri
de acostare pentru ambarcațiuni, chartere cu
ambarcațiuni, iahturi, bărci și vehicule maritime,
depozitare de ambarcațiuni, iahturi, bărci și
de vehicule maritime, organizare de excursii
și croaziere, servicii de transport cu feribotul,
transport pe vase de agrement, transport cu
vase de agrement, organizare și rezervare
de voiaje de agrement, coordonare de tururi
turistice, vizitarea obiectivelor turistice, servicii
de ghid turistic, organizare de vizite turistice,
organizare de circuite turistice, servicii de
vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic
și excursii, organizarea de rute turistice

(transport), organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
servicii de transport pentru excursii turistice,
furnizare de informații pe internet despre călătorii
turistice, servicii de organizare și ghidaj pentru
circuite și vizite turistice, transport de pasageri cu
barca, servicii de rezervare pentru transport cu
barca.
43. Servicii oferite de hanuri turistice, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, servicii oferite de
pensiuni, asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii de cazare temporară, servicii
contractuale de alimentație, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant și bar, servicii de cluburi cu
restaurante private, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 05019
(151) 01/07/2021
(732) ELECTROPUTERE PARC S.R.L.,

BULEVARDUL PRIMĂVERII NR.
19-21, SCARA A, ETAJ 2, BIROUL
NR. 3, SECTORUL 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
EP MALL

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

35. Achiziții de întreprinderi, activități publicitare,
în special cu privire la rețele de telematică
și de telefonie, administrarea afacerilor
comerciale, administrarea magazinelor,
administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea și
managementul întreprinderilor comerciale,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea vânzărilor, administrație
comercială, cercetări pentru afaceri, estimări
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referitoare la afaceri comerciale, consultanță
profesională în afaceri, servicii de relocare
pentru afaceri, afișaj (publicitate exterioară),
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru
terți, agenții de informații comerciale, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiza afacerilor comerciale, analiza
în domeniul marketingului, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, asistență
și consultanță în materie de administrare și
organizare a afacerilor, campanii de marketing,
căutare de sponsorizare, colectare de informații
comerciale, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, compilare de baze de date
computerizate, compilații statistice, transcrieri de
comunicări, asistența în conducerea afacerilor,
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță în
afaceri, consultanță în publicitate și marketing,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, contabilitate și audit
financiar, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, dezvoltare de concepții de publicitate,
difuzare de informații comerciale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, estimări și evaluări de afaceri
în materie de aspecte comerciale, evidență
contabilă și contabilitate, facturare, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, întocmire și analiză &lt; situații
financiare pentru afaceri comerciale, inventar,
managementul și administrarea afacerilor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
difuzare de materiale publicitare, negociere de
contracte „comerciale pentru alte persoane,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, consultanță în organizarea
afacerilor, prelucrare de date, sistematizare și
management, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate, recrutare de personal, servicii de
achiziții pentru terţi, servicii de administrare a
afacerilor, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing
și promovare, servicii de consiliere privind
organizarea și administrarea afacerilor, servicii
de consultanță în afaceri, servicii de informații
comerciale, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de recrutare de personal,
servicii de relații cu publicul, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale.
37. Înlocuirea de componente hardware
pentru îmbunătățire, amenajarea spațiilor
comerciale( servicii de construcţii), construcția
standurilor de expoziții și magazine, construcție
de proprietăți comerciale, construcție de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții, construcții
și demolări de clădiri, construirea de centre

comerciale, curățarea și îngrijirea țesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii și a
produselor din aceste materiale, curățenie în
spațiile comerciale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, instalare de aparate
de încălzire și de răcire, instalare de alarme,
instalare de dispozitive pentru prevenirea
furtului, instalare de sisteme de control al
accesului, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, instalare de structuri
temporare pentru expoziții comerciale, instalare,
întreținere și reparații pentru ascensoare și
lifturi, instalarea de aparate electrice, instalarea
și repararea sistemelor de aer condiționat,
întreținere de proprietăți, întreținerea clădirilor,
întreținerea de sisteme electrice comerciale,
întreținerea și repararea alarmelor, instalațiilor
de închidere și siguranță, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, lucrări de construcție,
lustruirea, instalarea, întreținerea și repararea
geamurilor,/ferestrelor și jaluzelelor, pregătirea
unui loc de montaj în vederea instalării
de echipamente informatice, recondiționare,
reparare și întreținere a instalațiilor electrice,
renovarea interioară a clădirilor comerciale,
reparare1 de sisteme pentru case de marcat
electronice, reparare sau întreținere de sisteme
de parcare mecanice, reparații sau întreținere
de mașini și aparate de divertisment, reparații și
întreținere de clădiri, servicii de curățenie, servicii
de reparații pentru echipamente comerciale
electronice, instalarea de hardware de rețele
de calculatoare și telecomunicații, curățare
chimică, instalare hardware de calculator și
a aparatelor de telecomunicații, întreținere și
reparare, instalare, întreținere și reparare HVAC
(încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
întreținere și reparare de rețele, de aparate și
de instrumente de telecomunicații, întreținere
de terminale de procesare a/datelor, întreținere
și reparații de rețele de calculatoare, reparare
și întreținere de hardware de calculator și de
telecomunicații, servicii de izolare.
41. Asistență profesională individualizată
(coaching), organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), divertisment, educație și
instruire, proiecții de filme cinematografice,
furnizare de formare profesională, furnizare de
informații în materie de divertisment, furnizare
de instalații pentru divertisment, furnizare de
servicii de vânzare de bilete cu ridicare la
fața locului, pentru evenimente de divertisment,
sportive și culturale, închiriere de echipamente
și facilități audiovizuale și fotografice, îndrumare
(instruire), informare în legătură cu activități
culturale, servicii de jocuri de noroc, servicii de
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
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zoologice și muzee, producție audio, video și
multimedia și fotografie, publicare de materiale
și publicații tipărite, publicare multimedia, servicii
de bibliotecă și închiriere de materiale media,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, centre de
divertisment, coordonare de cursuri de instruire,
cursuri de formare, educație, divertisment și
sport, furnizare de spații pentru divertisment,
furnizarea de divertisment prin intermediul
internetului, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, spectacole de cinema, servicii de
divertisment, servicii de înregistrare.
43. Servicii de catering, cazare temporară,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii oferite
de fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de săli
de conferințe, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii și
pentru reuniuni, furnizarea de informații cu privire
la restaurante, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, restaurante (servirea mesei), servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii oferite de pizzerii, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de catering
pentru fast-food cu autoservire, asigurarea de
hrană și băuturi, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de cazare
temporară, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servire
de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 05020
(151) 01/07/2021
(732) ATP MOTORS RO SRL,

STR. BUCURESTI, 65, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
430012, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Stamer

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

12. Bene basculante pentru autocamioane /
bene basculante pentru camioane, betoniere.

───────

(210) M 2021 05021
(151) 01/07/2021
(732) I.I. ENCIU-MOLDOVAN

CONSTANTIN, STR. BUJORILOR
NR. 1419, JUD. SUCEAVA,
IPOTESTI, 727325, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
SimoShop

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

14. Bijuterii
───────
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(210) M 2021 05023
(151) 01/07/2021
(732) MARIUS-EREMIA SOFLETE,

ALEEA PRIETENIEI, NR 3, BL 5,
SC. A, ET. 2, AP. 10, JUDETUL
COVASNA, COVASNA, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)
SOFLETE

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

6. Materiale de întărire din metal pentru
construcții.
19. Materiale de constructii nemetalice,
materiale de constructii din lemn, lemn
semiprelucrat pentru utilizare în construcţii
de exemplu, grinzi, scânduri, panouri, lemn
de furnire, placaje de piatră (materiale
de construcții), materiale de construcții
confecționate din fibre de piatră, marmură
(materiale de construcții), materiale de
construcții din fibre minerale, materiale de
construcții din beton armat cu materiale
plastice și fibră de sticlă, zgură (materiale de
construcții), materiale de fundație (nemetalice)
folosite în construcții, tencuieli (materiale de
construcții), materiale de stabilizare nemetalice
(geotextile) pentru utilizarea în construcții,
materiale si elemente de construcții si edificare,
nemetalice, panouri de construcții nemetalice,
construcții nemetalice, construcții transportabile
nemetalice , sticlă pentru construcţii , granit,
marmură, pietriş, teracotă utilizată ca materiale
de construcţii, ţigle nemetalice.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata referitoare la materiale de constructii,
servicii de vanzare online a materialelor de
constructii, servicii de publicitate, marketing
și promovare, postarea de afise publicitare
(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 materiale de

constructii, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a materialelor de constructii (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 materiale de
constructii prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vanzare.
37. Servicii de constructii, efectuarea de lucrari
de reparatii in constructii, instalare de sisteme
de energie solară pentru construcții de uz
locative, instalare de sisteme de energie solară,
altele decât pentru construcții de uz locative,
ridicarea de constructii, instalarea de schele
pentru constructii civile, amenajare teritoriala
pentru constructii, consultatii pentru constructii,
demolari pentru constructii, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
furnizare de informații privind închirierea de
mașini și aparate de construcții, informații în
materie de construcții, servicii de management
în construcții, supravegherea pe șantier a
construcțiilor constând în lucrări de inginerie
civilă.
41. Creare de continut educational in domeniul
constructiilor, servicii educative si de instruire in
domeniul constructiilor.
42. Servicii de proiectare, servicii de proiectare
de cladiri si case, servicii de proiectare de
structuri temporare, servicii de consultanta
privind proiectarea cladiriilor, proiectare de
constructii si sisteme de constructii, gazduire
de continut educational media, controlul
calității materialelor de construcții, analiza
comportamentului structural al materialelor de
construcții, consultanță tehnică în materie de
proiectare.

───────
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(210) M 2021 05024
(151) 01/07/2021
(732) S.C AG VIP GUARD S.R.L, SAT

PATULENI , NR 309, JUDETUL
ARGES, RATESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

AG VIP GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#3398cc)

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

38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de paza.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41. Educatie si instruire in domeniul pazei si
protectiei, organizarea de cursuri teoretice si
practice de calificare si perfectionare pentru
agentii de paza.
42. Servicii de siguranta pentru protectia
bunurilor si indivizilor.

───────

(210) M 2021 05025
(151) 01/07/2021
(732) ANMAR RENT SRL, BD.

AVIATORILOR NR. 65A, PARTER,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

adamo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.13.25; 26.11.01

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

35. Servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate, prelucrare
electronică a comenzilor, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu.
39. Livrarea bunurilor prin comandă.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, rezervări la pensiuni, servicii de cafenea,
servicii de bufet, furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de cantina, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
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),
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de
torture, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────
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(210) M 2021 05026
(151) 01/07/2021
(732) LIVIU-MARIAN BĂLAN, STR.

POGOANELOR, NR. 11, JUDETUL
ILFOV, POPEȘTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

aficar CAROSARI CAMIOANE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.06;
18.01.08; 26.01.03; 26.04.04

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 05027
(151) 01/07/2021
(732) NORDIS MANAGEMENT,

STR. ALEEA ALEXANDRU NR.
21, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
NORDIS

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri pentru terţi, servicii
publicitare privind vânzarea de bunuri, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de promovare în domeniul construcţiilor, şi
anume organizarea de proiecte de construcţii la
nivel de organizaţie, servicii de coordonare de
proiecte de afaceri pentru proiecte de construcţii,
dezvoltare de concepte de utilizare pentru bunuri
imobiliare in domeniul economic, mediere şi
încheiere de tranzacţii comerciale pentru terţi,
administrare a afacerilor pentru hoteluri.
36. Afaceri imobiliare, promovare (finantare)
de proiecte imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare şi de imobile, închiriere de
apartamente, servicii imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
constructii, si anume pregatire financiara a
proiectelor de constructii, curtaj în proprietăţi
imobiliare, dezvoltare de concepte de utilizare
pentru imobile din punct de vedere financiar,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare).
37. Servicii de constructii, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri
și de clădiri rezidențiale, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, promovare
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(construire) de proiecte imobiliare, servicii de
antreprenoriat, si anume realizarea proiectelor
de constructie.
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 agenții
de turism pentru călătorii de afaceri, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
transportul de persoane, în special, rutier,
feroviar, maritim și aerian, organizare de
călătorii, rezervare și aranjare de călătorii,
excursii și croaziere, amenajarea serviciilor de
transport, închiriere de costume de scufundare,
organizarea, rezervarea și aranjarea de excursii,
excursii de o zi și excursii turistice, consultanță
în călătorii și însoțire de călători, închiriere,
rezervare și furnizare de aeronave, închiriere,
rezervare și furnizare de nave, în special bărci
cu vâsle și cu motor, nave cu vele și canoe,
închiriere, rezervare și furnizare de autovehicule
și biciclete, cai și costume de scufundare,
organizarea de excursii, vacanțe și excursii
turistice, servicii de agenții de turism, în special
servicii de consultanță și rezervare pentru
călătorii, furnizarea de informații despre călătorii,
aranjarea serviciilor de transport și călătorii,
servicii de rezervare pentru călătorii, informații
despre călătorii pe internet, în special despre
rezervări și rezervări în sectorul turismului și al
călătoriilor de afaceri (agenții de turism online),
toate serviciile de mai sus, în special în sectorul
turismului și al agrementului, consultanță oferită
de centrele de apeluri telefonice și de linii
fierbinți în domeniul turismului, transportului și
depozitării, localizarea vehiculelor de pasageri
prin computer.
41. Organizare de evenimente cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
şi sportiv, servicii de cluburi de sanatate,
furnizare de instruire şi echipament în domeniul
exercitiilor fizice, servicii de divertisment,
furnizarea de concerte de muzica în direct,
de muzica prin intermediul disc jockey-urilor,
spectacole interpretate în direct de către o
formaţie muzicală, aparitii personale ale artistilor
de divertisment profesionisti si reprezentatii
orchestrale si de dans, expoziţii de artă,
rezervări de concerte, organizarea rezervarilor
de bilete pentru spectacole şi alte evenimente de
divertisment, rezervarea de săli de divertisment,

servicii de cazinou şi de jocuri, servicii de săli de
gimnastică si centre sportive.
42. Arhitectură, planuri (realizarea de -)
(construcţii), consiliere în materie de
economisire a energiei, decoraţiuni interioare,
desen tehnic, servicii ale desenatorilor de
arte grafice, stilism (design industrial), servicii
de consultanţă în materie de design interior,
proiectare de interioare şi exterioare ale
clădirilor, şi anume consiliere în arhitectura
de interior şi de exterior, studii de proiecte
tehnice, servicii de proiectare a artelor grafice,
controlul calităţii, expertize tehnice, servicii de
antreprenoriat, şi anume pregătirea tehnică
a proiectelor de construcţie, dezvoltare de
concepte de utilizare pentru imobiliare din punct
de vedere tehnic, servicii de conceptie grafica,
proiectare de hoteluri, servicii pentru proiectare
(design) de hoteluri.
43. Servicii de alimentatie publica, restaurant,
servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere temporară de camere, organizare
și furnizare de cazare temporară, servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii de
închiriere de camere, închirieri de spații de
cazare temporară, furnizare de informații cu
privire la hoteluri, furnizare de informații cu
privire la rezervarea de locuri de cazare,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, furnizare de informații online despre
rezervări la hoteluri, furnizare de informații pe
internet despre cazarea temporară, furnizare de
servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă
de case de vacanță, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de hotel pentru terți, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, asigurare de facilități pentru
târguri (cazare), furnizare de spații și materiale
pentru târguri și expoziții, inchirieri de spații de
cazare temporară, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
de cazare temporară mobilate, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
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de spații special amenajate pentru expoziții,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
intermediere de spații de cazare pentru membrii,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de spații special
amenajate pentru ședințe de consiliu, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, furnizarea de spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni, saloane de frumuseţe, servicii de
coafor, saloane de coafură, servicii de staţiuni
balneare pentru sănătate, servicii cosmetice de
ingrijire a corpului.
45. Servicii prestate de gardă de securitate,
servicii de securitate pentru clădiri, servicii
de inspecţii de securitate pentru terţi, servicii
de siguranţă pentru protejarea bunurilor
şi persoanelor, servicii de supraveghere,
furnizarea servicii de recunoaştere şi de
supraveghere, servicii de supraveghere şi
îngrijire de case, apartamente, grădini şi
animale, servicii de administrator, inclusiv
efectuarea de aranjamente si rezervari
personale la cerere si furnizarea de informatii
specifice pentru clienti pentru a satisface
necesitatile individuale, oferite impreuna intr-un
hotel din statiuni turistice si intr-un mediu de
condominium.

───────

(210) M 2021 05028
(151) 01/07/2021
(732) SABA NEAGU-KARKHI, CALEA 13

SEPTEMBRIE NR. 57, BLOC 55-57,
SCARA 2, ETAJ 5, AP. 42, SECTOR
5, BUCURE;TI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BLOC F1, AP.
26; SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
CLINICA DR. K

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2021 05029
(151) 01/07/2021
(732) RAA ENTERTAINMENT & EVENTS

S.R.L., STR. BATIŞTEI, NR. 24,
CORP A, CAMERA 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
Copiii spun lucruri trăsnite

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii de divertisment,
furnizarea, aranjarea și/sau organizarea de
jocuri, divertisment interactiv online, jocuri
online, producție video, servicii de divertisment
video, producția și/sau furnizarea de programe
de televiziune, filme, videoclipuri, spectacole
și emisiuni live, evenimente, producție de
spectacole de divertisment și programe
interactive pentru distribuție prin televiziune,
cablu, satelit, suport audio și video, cartușe,
discuri laser, discuri de calculator și mijloace
electronice, prezentare de spectacole live,
programe de televiziune, furnizarea de
divertisment prin intermediul unui site web
cu aplicații interactive, servicii de editare
video digitală, audio și multimedia, publicarea
de materiale tipărite, publicarea de buletine
informative, editare de reviste, editare de
cărți electronice, organizarea și prezentarea
spectacolelor de divertisment, organizarea și
prezentarea spectacolelor de varietăți, producție
de spectacole, servicii de divertisment, furnizare
și producție de conținut audio-vizual referitor la
divertisment, educație, instruire, sport și cultură,
servicii de divertisment prin radio, televiziune,
telefonie, internet și baze de date on-line,
închirierea și leasingul de emisiuni de televiziune
si înregistrări audiovizuale (fără posibilitatea de
achiziţionare a acestora), producție de filme
pentru televiziune și cinema, furnizarea de
publicații electronice on-line (care nu pot fi
descărcate), publicare de cărți electronice sau
reviste on-line, furnizare de publicații electronice
și publicații online, furnizarea de facilități pentru
studiouri de înregistrare, servicii de producție
de spectacole live, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet
sau alte canale de telecomunicații, producție,
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prezentare și distribuție de programe de radio
și televiziune, televiziune interactivă, jocuri
interactive, divertisment interactiv și competiții
interactive, producție, prezentare și furnizare de
concursuri, concursuri, jocuri, teste, divertisment
în studio și evenimente cu participare a
publicului, servicii de selecție de programe
de televiziune interactivă pentru telespectatori,
furnizare și producție de divertisment interactiv,
știri, activități culturale și sport pentru
telespectatori, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme și materiale
audiovizuale.

───────

(210) M 2021 05030
(151) 01/07/2021
(732) AZUR SA, STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 3-5,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300571,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR. M. LEONTINA BANCIU NR.6,
AP.110, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300024, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

evrikaPRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

1. Amidon pentru uz industrial, chituri și
substanțe de umplere pentru uz industrial,
compoziții și substanțe chimice și organice
destinate utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi, detergenți pentru uz industrial, materiale
de filtrare (chimice, minerale, vegetale și alte
materiale în stare brută), materiale plastice
neprelucrate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, preparate chimice și
materiale pentru filme, fotografie si imprimare,

rășini artificiale și sintetice în stare brută,
substanțe, produse și preparate chimice și
elemente naturale, săruri pentru uz industrial.
2. Balsam de canada (rășini naturale în
stare brută), colofoniu, copal, masticuri (rășină
naturală), rășini folosite pentru straturi de
protecție, rășini naturale brute pentru fabricarea
lacurilor, rășini naturale colorate permanent,
rășini naturale folosite la fabricarea de adezivi,
rășini naturale în stare brută pentru fabricarea
vernisurilor, rășini utilizate în pigmentare, rășină
de dammar, rășină de pin (rășină naturală
în stare brută), rășină-gumă, sandarac, șelac
(șerlac), straturi de protecție din rășină, diluanti
și agenți de îngroșare, coloranți și cerneluri,
rășini naturale în stare brută, acoperiri care
pot fi întărite prin iradiere pentru beton,
acoperiri cu pulberi, acoperiri cu pulberi aplicate
prin pulverizare, acoperiri decorative aplicate
prin pulverizare, acoperiri epoxidice, acoperiri
epoxidice folosite la pardoselile industriale
din beton, acoperiri folosite în industria
artelor grafice, acoperiri pe bază de rășină
epoxidică, acoperiri pentru finisarea pieselor de
mobilier, acoperiri pentru impermeabilizare (cu
excepția produselor chimice), acoperiri pentru
sol (vopsele și ulei), aditivi folosiți la acoperire,
agenți de acoperire din plastic pentru protejarea
lemnului împotriva igrasiei (vopsele), agenți de
uscare pentru vopsele și masticuri, argint sub
formă de pastă, compoziții de acoperire cu
proprietăți de impermeabilizare (vopsele sau
uleiuri), compoziții de acoperire pentru aplicare
pe lucrări de zidărie (vopsele), compoziții de
acoperire pentru aplicarea la beton (vopsele
sau uleiuri), compoziții de acoperire pentru
aplicarea la zidaria de caramidă (vopsele
sau uleiuri), compoziții de acoperire pentru
conservarea betonului (vopsele sau uleiuri),
compoziții de acoperire pentru conservarea
zidăriei (vopsele sau uleiuri), compoziții de
acoperire pentru protejarea lucrărilor de zidărie
(vopsele sau uleiuri), compoziții de protecție
împotriva agenților atmosferici, compoziții pentru
acoperire sub formă de uleiuri, compuși pentru
etanșarea podelelor (vopsele și uleiuri), căptușeli
colorate pentru suprafețe folosite la fabricarea
piscinelor și a stațiunilor balneare cu fibră de
sticlă, finisaje pentru pardoseli din lemn, glazuri
(vopsele, lacuri), grunduri epoxidice, învelișuri
anorganice (vopsele sau uleiuri, altele decât
materiale de construcție), lacuri, metal sub
formă de folie și pulbere pentru utilizare în
pictură, decorare, imprimare și artă, materiale
de acoperire organometalice, materiale de
acoperire pentru forme de turnare (vopsele sau
uleiuri), materiale de acoperire pentru protecția
pereților de zidărie împotriva apei (vopsele sau
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uleiuri), materiale de acoperire pentru protejarea
suprafețelor expuse la coroziune galvanică,
materiale de acoperire pentru suprafețe (vopsele
sau uleiuri), materiale de acoperire pentru zidărie
(vopsele sau uleiuri), materiale de protecție a
betonului împotriva apei (vopsele sau uleiuri),
materiale pentru acoperire sub formă de uleiuri,
materiale pentru colorarea fritei, materiale pentru
colorarea substraturilor ceramice, materiale
pentru decorarea (colorarea) lemnului, metale
(produse pentru protecția -lor), învelișuri de
protecție pentru piatră împotriva apei (vopsele
sau uleiuri), preparate de acoperire pentru
protecția împotriva frecării, preparate de
acoperire pentru protecție împotriva uzurii,
preparate pentru acoperire cu proprietăți
hidrofuge (vopsele sau uleiuri), preparate pentru
protejarea suprafețelor de zidărie, preparate
stabilizatoare sub formă de acoperiri, produse
de finisare pentru ceruri, produse de finisare
pentru tratarea lemnului, produse de protecție
pentru a fi utilizate pe metale (vopsele),
pulberi sub formă de vopsea folosite ca
acoperiri, rășini epoxidice utilizate la acoperirea
pardoselilor (strat de protecție), rășini epoxidice
utilizate la acoperirea pereților (căptușeli), rășini
epoxidice utilizate la acoperirea suprafețelor de
construcții (căptușeli), rășini epoxidice încărcate
cu metal ușor (strat de acoperire), straturi de
acoperire care conțin granule reflectorizante
(vopsele), șelac (șerlac) folosit ca acoperire de
suprafață, straturi de acoperire de tip vopsea
pentru lemn, straturi de acoperire din plastic
pentru protejarea metalelor împotriva umezelii
(vopsele), straturi de acoperire pentru mulaje de
lingouri (vopsele), straturi de acoperire sub formă
de materiale electroforetice (vopsele), straturi
de acoperire sub formă de spray-uri (vopsele),
straturi de acoperire sub formă de vopsea
pentru carena navelor, straturi de acoperire
sub formă de vopsele pentru industria auto,
straturi de acoperire sub formă de vopsele pentru
vehicule, straturi de protecție intumescente
(vopsele sau uleiuri, altele decât materiale
de construcție), straturi de protecție pe bază
de elastomeri pentru conductele de petrol,
straturi de protecție pentru finisarea betonului,
straturi de protecție pentru pereți, straturi
de protecție pentru prevenirea petelor (altele
decât substanțele chimice), straturi de protecție
sub formă de materiale electrolitice (vopsele),
straturi de protecție transparente pentru vehicule
(vopsele), substanțe de conservare, vopsele
și lapte de var, substanțe de acoperire din
bitum (vopsele), tratamente pentru conferirea
aspectului de învechit, ulei pentru tratarea
pistelor de popice, uleiuri pentru lemn, var

stins (lapte de var), vopsele antiurină, vopsele,
coloranți, pigmenți și cerneluri.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, furnizarea de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii ale agențiilor de export,
servicii ale agențiilor de import, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comenzi online,
servicii de agenţii de import și export,
asistență în domeniul comercializării produselor,
campanii de marketing, compilare de anunțuri
publicitare, căutare de sponsorizare, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și
al marketingului, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de concepte de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de conceptii de publicitate, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, marketing comercial
(în afară de comercializare), marketing de
produse, împrţirea de eşantioane de produse,
(organizarea de) trageri la sorți cu premii în
scopuri publicitare, organizare de lansări de
produse, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizarea de
trageri la sorți cu premii în scopuri promoționale,
promovare de evenimente speciale, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovarea afacerii
(publicitate), promovarea comercială, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
în format electronic, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de materiale publicitare online,
publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate prin intermediul
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rețelelor de telefonie mobilă, publicitate prin
toate mijloacele publice de comunicare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de lansare de
produse, servicii de marketing comercial, servicii
de marketing, servicii de marketing direct, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului local,
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi.

───────

(210) M 2021 05031
(151) 01/07/2021
(732) TRICAPITAL BBT GROUP SRL,

STRADA ANTIAERIANA, NR.
24B, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TriCAPITAL IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților).
36. Agenții imobiliare, investiții imobiliare,
evaluări imobiliare, servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, agențiile imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, finanțarea creditelor
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, formare de

consorții imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, asigurare de proprietăți imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, estimări
de proprietăți imobiliare, evaluări de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, brokeraj cu garanții reale imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
organizarea finanțării pentru credite imobiliare,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
gestiune financiară a proiectelor imobiliare,
consultanță financiară privind investițiile
imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (pentru terți), evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, servicii de
investiții în proprietăți imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere de închirieri de proprietăți
imobiliare, investiții de capital în proprietăți
imobiliare, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), estimări financiare (asigurări, bănci,
proprietăți imobiliare), servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii de căutare de proprietăți imobiliare
naționale, evaluarea financiară a proprietății
personale și imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), servicii de
tip escrow pentru bunuri imobiliare, servicii
financiare pentru achiziționarea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, servicii de finanțare
privind dezvoltarea proprietăților imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea de
terenuri, furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, selectare şi achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
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pentru spații industriale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, intermediere de
contracte pentru arendarea și închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru malluri de
cumpărături, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locații pentru divertisment,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de terenuri, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de vânzare cu amănuntul, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente.
42. Evaluarea proprietăților imobiliare, servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare.

───────

(210) M 2021 05032
(151) 01/07/2021
(732) MOSTIRO FISHING SOLUTION

SRL, STR ING. ERMIL PANGRATTI
NR 14, AP5, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

mostiro FISHING SOLUTION

(531) Clasificare Viena:
03.09.23; 27.05.01; 27.05.17

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

28. Unelte şi accesorii pentru pescuit, respectiv:
mosoare, aţă, undiţă, beţe de undiţă, sfori de
undiţă, dispozitive de ghidare pentru sfoara de
undiţă, mulinete, cârlige de undiţă, momeală
nu vie, momeală artificială, coşuri pentru peşte,

plute pentru undiţe, greutăţi (plumb) de undiţă,
plasă (în formă de sac) pentru pescuit, saci de
pescuit, mănuşi de pescuit, cutii/casete pentru
beţele de undiţă şi lăzi pentru uneltele de pescuit.
35. Servicii de comerţ cu articole si accesorii
de sport, pescuit sportiv, vanatoare si camping,
servicii de agenţii de import-export în domeniile
sport, pescuit sportiv, vânătoare şi camping.

───────

(210) M 2021 05033
(151) 01/07/2021
(732) RAA ENTERTAINMENT & EVENTS

S.R.L., STR. BATIŞTEI, NR. 24,
CORP A, CAMERA 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Copiii spun cu Virgil Ianțu

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 26.01.03; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
9. Suporturi de stocare media, înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
de înregistrare și stocare digitale sau analogice,
software de animație, filme înregistrate,
filme cinematografice înregistrate, filme de
televiziune înregistrate, desene animate, dvd-
uri, cd-uri, discuri video, casete video,
benzi audio, înregistrări video, înregistrări
audio, înregistrări audio-vizuale, software
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de calculator și aplicații software pentru
utilizare pe computere personale, laptopuri,
dispozitive mobile, telefoane mobile și
tablete descărcabil, aplicații software pentru
divertisment descărcabil, publicații electronice
descărcabile, publicații electronice sub formă
de reviste descărcabile, aplicații software
pentru telefoane mobile descărcabil, aplicații
software pentru dispozitive mobile descărcabil,
fișiere de imagini, descărcabile, fișiere
de muzică, descărcabile, cărți electronice
descărcabile, programe interactive de jocuri
video descărcabile, software pentru transmiterea
de conținut audiovizual și multimedia prin
internet și rețele globale de comunicații,
software descărcabil pentru transmiterea
de conținut audiovizual și multimedia pe
dispozitive electronice digitale mobile, software
descărcabile pentru căutare, organizare și
recomandare de conținut multimedia, aplicații
mobile descărcabile, filme, emisiuni de
televiziune, spectacole de teatru și alte
spectacole de divertisment furnizate printr-un
serviciu video la cerere descărcabile, înregistrări
audiovizuale descărcabile, înregistrări muzicale
descărcabile.
14. Insigne din metale prețioase.
16. Cărți și materiale tipărite.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirarea capului, tricouri, haine, șepci.
26. Insigne (altele decât cele din metale
prețioase).
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la baze de
date, furnizarea accesului utilizatorilor la o
rețea globală de calculatoare, comunicații
prin terminale de computer analogice și
digitale, comunicații prin terminale de calculator,
comunicații prin rețele de fibră optică, transmisie
computerizată de mesaje și imagini, streaming
de date, servicii de transmitere a datelor,
transmisie video la cerere.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii de divertisment,
furnizarea, aranjarea și / sau organizarea
de jocuri, divertisment interactiv online, jocuri
online, producție video, servicii de divertisment
video, producția și / sau furnizarea de
programe de televiziune, filme, videoclipuri,
spectacole si emisiuni live, evenimente,
productie de spectacole de divertisment și
programe interactive pentru distribuție prin
televiziune, cablu, satelit, suport audio și video,
cartușe, discuri laser, discuri de calculator și
mijloace electronice, prezentare de spectacole

live, producţia de programe de televiziune,
furnizarea de divertisment prin intermediul unui
site web cu aplicatii interactive, servicii de
editare video digitală, audio și multimedia,
publicarea de materiale tipărite, publicarea de
buletine informative, editare de reviste, editare
de cărți electronice, organizarea și prezentarea
spectacolelor de divertisment, organizarea și
prezentarea de spectacolelor de varietăți,
producție de spectacole, servicii de divertisment,
furnizare și producție de conținut audio-vizual
referitor la divertisment, educație, instruire, sport
și cultură, servicii de divertisment prin radio,
televiziune, telefonie, internet și baze de date
on-line, închirierea și leasingul de emisiuni
de televiziune si înregistrări audiovizuale (cu
excepţia achiziţionării acestota), productie de
filme pentru televiziune si cinema, furnizarea
de publicații electronice on-line (care nu pot fi
descărcate), publicare de cărți electronice sau
reviste on-line, furnizare de publicatii electronice
si publicatii online, furnizarea de facilități pentru
studiouri de înregistrare, servicii de producție
de spectacole live, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet
sau alte canale de telecomunicații, producție,
prezentare și distribuție de programe de radio
și televiziune, televiziune interactivă, jocuri
interactive, divertisment interactiv și competiții
interactive, producție, prezentare și furnizare de
concursuri, concursuri, jocuri, teste, divertisment
în studio și evenimente cu participare a
publicului, servicii de selecție de programe
de televiziune interactivă pentru telespectatori,
furnizare și producție de divertisment interactiv,
știri, activități culturale și sport pentru
telespectatori, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme si materiale
audiovizuale.
42. Furnizarea temporară de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web.

───────
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(210) M 2021 05034
(151) 01/07/2021
(732) COMPACT OPERATIV GUARD

SECURITY S.R.L., STR. STEFAN
HERCE, SPATIUL COMERCIAL
NR. 1, BL. D, SC. B, ET. PARTER,
JUDEŢ CARAŞ SEVERIN,
CARANSEBES, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

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

(540)

COMPACT OPERATIV
GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 24.01.05; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

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

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

45. Servicii de paza si securitate pentru protectia
fizica a bunurilor materiale si a persoanelor,
servicii de pază și protecție, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 05035
(151) 01/07/2021
(732) ASOCIATIA I LOVE DRUMUL

TABEREI, STR. ALEXANDRU
IOAN CUZA NR. 5, BL. 2, AP. 2,
JUDETUL ILFOV, CHIAJNA SAT
ROSU, ILFOV, ROMANIA

(540)

trăiești, muncești, iubești?
implică-te I Love Community

ilovecommunity.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.01; 02.09.14

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), alb (HEX #ffffff), galben
(HEX #f8ab17), albastru (HEX
#3d4293, #4aa7db), roz (HEX #c70a80,
#ee2661), portocaliu (HEX #e95f1a),
verde (HEX #368991, #4fa931), mov
(HEX #6b4baa)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 05037
(151) 01/07/2021
(732) FUNDATIA CULTURALA CAMIL

PETRESCU, STR. PIATA ALBA-
IULIA, NR.1, BL.H1, SC.5, ET.2,
AP.135, BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, SCARA A, ET. 1, AP.
5, COMPLEX VIVANDO, 51,
BUCURESTI, 040171, ROMANIA

(540)

TEATRUL azi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Publicații imprimate, reviste (publicații
periodice).
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile.
41. Publicare on-line de cărți și reviste
electronice, furnizarea de publicații electronice,
care nu pot fi descărcate, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
publicare de reviste pe internet, educație,
divertisment și sport, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare online de
reviste cu articole pe teme generale care nu
pot fi descărcate, servicii de reporteri de știri,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, publicare de reviste, publicare de
reviste electronice, publicare de cărți și reviste,
editare de publicații, publicare și editare de

materiale tipărite, altele decât cele cu scop
publicitar, editare de texte scrise, altele decât
cele cu scop publicitar.

───────

(210) M 2021 05038
(151) 01/07/2021
(732) SILVIU BALAN, STR. GEORGE

VĂLSAN NR.6, BL.65-65A, SC. C,
APT. 157, SECTOR 6, BUCURESTI,
060475, ROMANIA

(540)
NIMBIO

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

3. Produse cosmetice.
───────

(210) M 2021 05039
(151) 01/07/2021
(732) SC KLINTENSIV SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROU NR. 4,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021527, ROMANIA

(540)
Cube Nebulizer

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

5. Dezinfectanti, biocide, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
10. Nebulizatoare, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale.
11. Aparate pentru igienizarea aerului, aparate
pentru sterilizarea aerului, aparate pentru
purificarea aerului.

───────
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(210) M 2021 05040
(151) 01/07/2021
(732) ASOCIATIA CULTURALA ISTORIA

DIN CASA IN CASA, ALEEA
PALTINILOR, BL. 42B, SC. D, NR.2.
AP. 65, JUDEȚUL BUZĂU, BUZAU,
120144, BUZĂU, ROMANIA

(540)
Atelierul de Relații

Internaționale
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 05041
(151) 01/07/2021
(732) DEALUL CU AFINE SRL, SOS.

NORDULUI NR.96H, SC.2, ET.1,
AP.13, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 507129, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

DEALUL CU AFINE
ROMANIA/TRANSYLVANIA

WE ARE NATURE

(531) Clasificare Viena:
24.09.03; 24.09.05; 27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7689C)

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

29. Afine deshidratate, pudră de afine, piure de
fructe.

31. Afine proaspete.
32. Suc din afine proaspete.

───────

(210) M 2021 05042
(151) 01/07/2021
(732) TURDA PHARM SRL, STR.

STEFAN CEL MARE NR. 24, BL.
24, SC. A, ET. 7, AP. 38, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, GHERGHITEI
NR.1, BL. 94B, SC. B, AP. 76,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 022511,
ROMANIA

(540)

Süzen super 92 SÜPER
GÜÇLÜ FILTRELI

AĞIZLIK 30 ± ADET

(531) Clasificare Viena:
26.03.04; 26.04.05; 26.11.25; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb, gri,
galben, bej

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

34. Arome pentru tutun, articole pentru fumători,
articole pentru uz cu tutun, cartuşe înlocuibile
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pentru țigări, cartușe vândute pline cu arome
chimice sub formă lichidă pentru țigările
electronice, cartușe vândute pline cu arome
chimice sub formă lichidă pentru țigări, filtre de
tutun, filtre pentru țigarete, soluții lichide pentru
utilizare în țigări, capete de țigarete, filtre pentru
țigarete, țigări, țigarete, trabucuri și alte articole
pentru fumători gata de utilizare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tutun,
servicii de achiziționare, cumpărare şi vânzare
pentru terţi, servicii de administrare comercială,
servicii de desfacere, servicii de agenţii de
import-export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor publicitarede orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii, publicitate prin orice mijloace,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăţi de produse
(cu excepţia transportului lor) permiţând în
mod convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lanţ de magazine, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, ori pe bază de comandă prin
poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, strângerea la un loc a produselor,
în beneficiul terţilor, pe internet într-un mall
de tip virtual, prin intermediul mijloacelor de
telecomunicaţii, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
intermediere comercială, servicii de intermediere
comercială, servicii de expunere comercială de
mărfuri, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, managementul afacerilor
administrarea afacerilor, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul.

───────


