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Cereri Mărci publicate în 08/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07812 29/10/2021 CLUB SPORTIV MUNICIPAL

PLOIESTI
CLUB SPORTIV MUNICIPAL
PLOIESTI

2 M 2021 07813 29/10/2021 MIKO MATEI IOAN FESTIVALUL INTERNATIONAL
TRANSILVANIA FASHION

3 M 2021 07814 29/10/2021 SC VALVIS HOLDING SA ALAI

4 M 2021 07815 29/10/2021 MIHAI-CORNELIU BUDU Koncept IMOBILIARE

5 M 2021 07816 29/10/2021 MIHAI MAEREAN BJØRN HEIZUNG

6 M 2021 07817 29/10/2021 STUPINA ELENA DIN COLTU
DE RAI DANCU SRL

Colțu de Rai Dâncu Miere de
albine ecologică, sfântă şi pură
100%, din Stupina lui Elena

7 M 2021 07818 29/10/2021 AROMA PIZZA
INTERNATIONAL SRL

Aroma PIZZA

8 M 2021 07819 29/10/2021 LABORATOARELE SYNLAB
SRL

Pentru ca sanatatea ta este
importanta!

9 M 2021 07820 29/10/2021 TADIEX SRL OBÂRȘIA LOTRULUI

10 M 2021 07821 29/10/2021 CRISTIAN TACHE Smashed

11 M 2021 07822 29/10/2021 LABORATOARELE SYNLAB
SRL

Toate analizele medicale mai
aproape de tine

12 M 2021 07823 29/10/2021 CONSTANTIN MARIUS OLARU romaniavinde

13 M 2021 07824 29/10/2021 BOGDANA DOBRE TASTE LEARNERS

14 M 2021 07825 29/10/2021 DRYMOS GO TRAVEL SRL DRIMOS

15 M 2021 07827 29/10/2021 OMV PETROM S.A. PETROM

16 M 2021 07828 29/10/2021 DURARTE SRL TRICOU DEȘTEPT

17 M 2021 07829 29/10/2021 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
TEQBALL

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE TEQBALL - ROMANIA
TEQBALL FEDERATION

18 M 2021 07830 29/10/2021 SC ELECTRONICS SUPORT
DIVISION SRL

ESD

19 M 2021 07831 29/10/2021 MAN GROUP SRL CovriShaorma

20 M 2021 07832 29/10/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

neo Golden Tobacco

21 M 2021 07833 29/10/2021 JAPAN TOBACCO INC. XS

22 M 2021 07834 29/10/2021 ALEXANDRU MIRONOV
ADRIAN-NICOLAE BANUTA

ANTICIPATIA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 07835 30/10/2021 INTERSTAR CHIM Dezinfectarea e la ea acasă

24 M 2021 07836 30/10/2021 MAGIC MAKER MEDIA HOUSE
SRL

SIИGURA CASĂ.THE
HAUNTED HOUSE.FROM THE
CREATORS OF UNTOLD

25 M 2021 07837 30/10/2021 MAGIC MAKER MEDIA HOUSE
SRL

MAGIC MAKER MEDIA HOUSE

26 M 2021 07838 30/10/2021 VITISIM COTEȘTI S.R.L. mon rose by Pandora

27 M 2021 07839 01/11/2021 CH HOME DECORATION SRL C CREATIVE HOME

28 M 2021 07840 31/10/2021 NEWRA DEVELOPER SRL CENTRALIS

29 M 2021 07841 31/10/2021 SC EYEZEN SRL OTTICA

30 M 2021 07842 31/10/2021 ASOCIATIA TEATRU PENTRU
TINE

web theatre

31 M 2021 07843 01/11/2021 NETWIZ WEB SOLUTIONS SRL PRO rider

32 M 2021 07844 01/11/2021 WEBER 2000 SRL ANGEL

33 M 2021 07845 01/11/2021 MARIA RADOI GPR Grupul Patriot Român

34 M 2021 07846 01/11/2021 VASILE CIOFU MASTERS of ROMANIA

35 M 2021 07847 01/11/2021 FLOREA GRUP SRL Dacic

36 M 2021 07848 01/11/2021 FLOREA GRUP SRL Urbis

37 M 2021 07849 01/11/2021 FLOREA GRUP SRL Apulum

38 M 2021 07850 01/11/2021 BARABANCU WALNUT S.R.L NUCS ORGANIC WALNUTS

39 M 2021 07851 01/11/2021 MED.CO (MEDICAL COMPANY)
SRL

medco connect

40 M 2021 07852 01/11/2021 PROCESUALITY CONSULTING
GROUP SRL

New Jobs

41 M 2021 07853 01/11/2021 BNE ALLGAMES SRL BMOBILE GSM

42 M 2021 07854 01/11/2021 DOLINI TM - GARDEN SRL 100 % Original

43 M 2021 07855 01/11/2021 SC AVI-GIIS SRL AuGust DIN 1991

44 M 2021 07856 01/11/2021 S.T. MANAGEMENT S.R.L. carnoteca TASTE COLLECTION

45 M 2021 07857 01/11/2021 RODICA DUMITRESCU Vismont

46 M 2021 07859 01/11/2021 ADRIAN LIVIU POPESCU POTAISSA

47 M 2021 07860 01/11/2021 EK INSTAL VEST SRL EK INSTAL GAZE NATURALE

48 M 2021 07861 01/11/2021 DENISA MARIA TARA
TARA WILD RIDE SRL

wild ride tours & training

49 M 2021 07862 01/11/2021 ROHAG PHARMA SRL ROHAG
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
50 M 2021 07863 01/11/2021 ADRIAN GHILA ASTORIA

51 M 2021 07864 01/11/2021 ADRIAN GHILA B BOOZE TOWN

52 M 2021 07865 01/11/2021 ENERGY-XPLODE SRL XE

53 M 2021 07866 01/11/2021 SANNIO MANAGEMENT SRL AMAVI GARDEN

54 M 2021 07867 01/11/2021 TOLLIN MICHELE MIKI CRUNCH

55 M 2021 07868 01/11/2021 K NOI CLEANING S.R.L. K NOI

56 M 2021 07870 01/11/2021 CRISTINA VULTUR VIP BANK

57 M 2021 07871 01/11/2021 COSMIN CRISTINA VASILE Bucharest Arbitration Days

58 M 2021 07872 01/11/2021 CĂTĂLIN CIOFALCĂ HAULER

59 M 2021 07873 01/11/2021 CĂTĂLIN CIOFALCĂ Rehaul

60 M 2021 07874 01/11/2021 VLAD DIMA Locanda del Vino FONDATO
2021

61 M 2021 07875 01/11/2021 ROMERO S.R.L. MB Maia Bijou BIJUTERII
ALESE

62 M 2021 07876 01/11/2021 SC XYLINO NATURAL HOME
STYLE SRL

XYLINO Natural Home Style
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(210) M 2021 07812
(151) 29/10/2021
(732) CLUB SPORTIV MUNICIPAL

PLOIESTI, STR. MILCOV NR. 1,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
100055, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
CLUB SPORTIV

MUNICIPAL PLOIESTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii furnizate de cluburi sportive.

───────

(210) M 2021 07813
(151) 29/10/2021
(732) MIKO MATEI IOAN, STR.

CONSTANŢA NR. 14, AP. 7-8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400158,
CLUJ, ROMANIA

(540)
FESTIVALUL INTERNATIONAL

TRANSILVANIA FASHION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 07814
(151) 29/10/2021
(732) SC VALVIS HOLDING SA ,

STR. ION SLĂTINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
ROMANIA

(540)
ALAI

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2021 07815
(151) 29/10/2021
(732) MIHAI-CORNELIU BUDU, STR.

CETĂȚII, NR. 26, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Koncept IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 25.01.25

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

clase:
35. Publicitate și marketing, organizarea
afacerii, servicii de administrare comercială a
francizelor, lucrări de birou.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
închirierea bunurilor imobiliare.
37. Servicii de construcții, consultanță în
construcții, servicii de construcții de clădiri.

───────
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(210) M 2021 07816
(151) 29/10/2021
(732) MIHAI MAEREAN, STR. ȘTEFAN

AUGUSTIN DOINAȘ NR. 2A, AP.
12, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400490, CLUJ, ROMANIA

(540)

BJØRN HEIZUNG

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #ed1c24),
alb

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

11. Sisteme de încălzire în pardoseală.
───────

(210) M 2021 07817
(151) 29/10/2021
(732) STUPINA ELENA DIN COLTU

DE RAI DANCU SRL, COM.
AGHIRESU NR. 98, JUDEŢ CLUJ,
SAT DANCU, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Colțu de Rai Dâncu Miere
de albine ecologică,
sfântă şi pură 100%,
din Stupina lui Elena

(531) Clasificare Viena:
03.13.04; 05.05.21; 08.07.25; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben, verde
deschis, verde, negru, alb, albastru, gri,
maro

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

30. Miere.
35. Publicitate și marketing, servicii de
administrare comercială a francizelor,
administrarea afacerii, servicii de comerț online
și offline cu miere.

───────
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(210) M 2021 07818
(151) 29/10/2021
(732) AROMA PIZZA INTERNATIONAL

SRL, STR. GRIGORE IONESCU
NR. 24, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Aroma PIZZA

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 05.03.15; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
30. Alimente obținute din zahăr pentru
prepararea unui desert, alimente pe bază de
cacao, aluat, aluat dospit, aluat de patiserie,
aluaturi și amestecuri din acestea, baclava,
băuturi din cafea, băuturi frapate, băuturi pe
bază de ceai, bezele, blat de pizza, brioșe,
cafea, cappuccino, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, sosuri de carne, sandvișuri cu
carne, sandvișuri cu brânză, sandvișuri de hot
dog, plăcinte cu carne, plăcinte cu brânză,
budinci, tarte, prăjituri de orez, budincă de orez,
biscuiți din orez, paste, sos pentru paste, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oțet,
sosuri, pesto, sos de roșii, sos pentru pizza,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare
sub formă de înghețată, comestibile, zahăr,
miere, melasă, drojdie, praf de copt, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, cereale preparate
pentru consum uman de exemplu, fulgi de
ovăz, fulgi de porumb,orz decorticat, bulgur,
mușii, făină și preparate din cereale, batoane de
cereale, pâine, chifle de pâine, pâine fără gluten,
produse de patiserie, pizza.
39. Transport și livrare de bunuri, transport și
depozitare de bunuri, ambalarea de bunuri,
îmbutelierea de bunuri, împachetare de bunuri.
43. Servicii furnizate în legătură cu prepararea
de alimente și băuturi pentru consum, servicii de

restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de bufet, bistro, pizzerie, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de lounge cu narghilea, servicii
de cantină, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente şi băuturi
dintr-o rulotă mobilă.

───────

(210) M 2021 07819
(151) 29/10/2021
(732) LABORATOARELE SYNLAB

SRL, BD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR.45, ET.5, BIROUL NR.1,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050881,
ROMANIA

(540)
Pentru ca sanatatea
ta este importanta!

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

42. Servicii de laborator analitice şi chimice,
servicii de diagnosticare medicală (realizare
de teste şi analize), inclusiv de diagnosticare
imagistică, servicii de cercetare medicale,
consultanţă şi informare în legătură cu serviciile
menţionate anterior.
44. Servicii medicale, servicii de clinici medicale
şi de sănătate, servicii de analize de laborator
în cadrul tratamentului pentru persoane,
realizare de teste şi servicii medicale pentru
diagnosticarea stării corpului uman, consultanţă
şi informare în legătură cu serviciile menţionate
anterior.

───────
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(210) M 2021 07820
(151) 29/10/2021
(732) TADIEX SRL, ALEEA BRADULUI

NR. 1, LOC. C5, SC. D, AP. 14,
JUDEȚUL VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

OBÂRȘIA LOTRULUI

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 06.01.02; 06.03.12; 07.01.11;
07.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu (HEX#F0493E),
albastru (HEX#509DC4), verde
(HEX#7BB45B), alb

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

43. Servicii de cazare temporară, servicii de
restaurant, servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 07821
(151) 29/10/2021
(732) CRISTIAN TACHE, FAGETULUI

28, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900533,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Smashed

(531) Clasificare Viena:
08.01.06; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07822
(151) 29/10/2021
(732) LABORATOARELE SYNLAB SRL,

BD. TUDOR VLADIMIRESCU NR.
45, ET. 5, BIROUL NR. 1, SECTOR
5, BUCURESTI, 050881, ROMANIA

(540)
Toate analizele medicale

mai aproape de tine
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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42. Servicii de laborator analitice şi chimice,
servicii de diagnosticare medicală (realizare de
teste şi analize), servicii de cercetare medicale,
consultanţă şi informare în legătură cu serviciile
menţionate anterior.
44. Servicii medicale, servicii de clinici medicale
şi de sănătate, servicii de analize de laborator
în cadrul tratamentului pentru persoane,
realizare de teste şi servicii medicale pentru
diagnosticarea stării corpului uman, consultanţă
şi informare în legătură cu serviciile menţionate
anterior.

───────

(210) M 2021 07823
(151) 29/10/2021
(732) CONSTANTIN MARIUS OLARU,

ALEEA POIANA SIBIULUI NR.1,
BL.C4, AP.108, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061931, ROMANIA

(540)
romaniavinde

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07824
(151) 29/10/2021
(732) BOGDANA DOBRE, STR. DR.

FREDERIC JOLIOT-CURIE
NR.18, ET.2, AP.7, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

TASTE LEARNERS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 13.01.17

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
144 U), negru (Pantone 532 U)

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

16. Materiale educative tipărite, materiale
educative și didactice, echipament pentru
educație/învățământ, publicații imprimate,
ghiduri tipărite pentru activitatea de predare,
articole de papetărie și accesorii educative.
41. Divertisment, educație, instruire, organizare
de cursuri, organizarea și conducerea de
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de conferințe, organizarea și conducerea de
seminarii, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), realizare,
coordonare și organizare de seminarii, realizare,
coordonare și organizare de activități culturale,
concursuri, spectacole pe scenă, publicare on-
line de cărți și reviste electronice, publicare
de materiale și publicații tipărite, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de ateliere de lucru (instruire), servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
fotografie, servicii de divertisment, și anume,
spectacole live și televizate, servicii de producție



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
29/10/2021-01/11/2021

de filme, înregistrări audiovizuale și programe de
televiziune.
43. Închiriere de spații de gătit, închirierea sălilor
de şedinţe, închiriere de săli de conferințe,
închiriere de mobilier pentru conferințe, furnizare
de spații special amenajate pentru conferințe,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru şedinţe, servicii prestate de bucătari
personali, decorare de alimente, decorare de
torturi, închirierea aparatelor de gătit, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2021 07825
(151) 29/10/2021
(732) DRYMOS GO TRAVEL SRL,

BULEVARDUL MIHAI VITEAZU NR.
1, BLOC A, SCARA A, ETAJ 1, AP.
1, JUDEȚ SĂLAJ, ZALĂU, SĂLAJ,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021608, ROMANIA

(540)

DRIMOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.03.01;
26.04.02

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

clase:
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de parcare și depozitare de vehicule, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
organizarea transportului, servicii de parcare și
depozitare vehicule, ancorare, distribuție prin
conducte și cabluri, transport, agenți pentru
organizarea de călătorii, agenții de rezervare a

călătoriilor, brokeraj de marfă, consiliere privind
serviciile de expediere a mărfii, consultanță
pentru planificarea de itinerarii, consultanță
profesională privind transportul, consultanță în
domeniul călătoriilor de afaceri, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul călătoriilor, oferită de call center-uri și
de hotline-uri, consultanță în domeniul serviciilor
de transport, oferită de call center-uri și de
hotline-uri, consultanță în legătură cu călătoriile,
curtaj de transport, furnizare computerizată
de informații de călătorie, furnizare de date
referitoare la transportul de pasageri, furnizare
de informații cu privire la călătorii și transport,
prin mijloace electronice, furnizare de informații
cu privire la orarele de zbor, furnizare de
informații cu privire la servicii de închiriere
de mașini, furnizare de informații de călătorie,
furnizare de informații de călătorie pentru
turiști, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, furnizare de
informații despre călătorii, în rețele globale
de calculatoare, furnizare de informații despre
servicii de descărcare a mărfurilor, furnizare
de informații despre servicii de închiriere
de biciclete, furnizare de informații despre
transport cu mașina, furnizare de informații
despre zboruri, furnizare de informații despre
închirierea de spații de depozitare, furnizare
de informații despre livrarea de documente,
scrisori și pachete, furnizare de informații despre
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre servicii de mutare, furnizare
de informații despre servicii de șoferi, furnizare
de informații despre transport și călătorii,
furnizare de informații despre transport și
călătorii, prin aparate și dispozitive pentru
telecomunicații mobile, furnizare de informații
despre închirierea de congelatoare, furnizare
de informații despre închirierea de frigidere,
furnizare de informații despre închirierea de
scaune cu rotile, furnizare de informații online
despre călătorii, furnizare de informații pe
internet despre călătorii, furnizare de informații
pe internet despre călătorii turistice, furnizare
de informații pe internet despre rezervări pentru
călătorii de afaceri, furnizare de informații
pentru turiști despre excursii și tururi de
oraș, furnizare de informații privind condițiile
traficului rutier, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, furnizare de informații
privind itinerariile pentru automobile, furnizare de
informații privind plecările și sosirile de curse
aeriene, furnizare de informații privind porturile,
furnizare de informații privind tarifele, furnizare
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de informații privind tarifele de transport,
furnizare de informații privind transportul aerian,
furnizare de informații privind transportul de
mărfuri, furnizare de informații referitoare la
automobile pentru închiriere prin intermediul
internetului, furnizare de informații referitoare la
coduri poștale, furnizare de informații referitoare
la condițiile rutiere, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, furnizare
de informații referitoare la transportul rutier,
furnizare de informații rutiere și de trafic,
furnizare de servicii de rezervare de taxiuri prin
aplicații mobile, furnizarea de informații despre
călătorii, furnizarea de informații privind aspecte
legate de călătorii, informații de călătorie,
informații privind călătoriile despre întârzieri
datorate condițiilor meteo, informații în domeniul
traficului, informații în domeniul transportului,
informații privind transportul, organizare de
călătorii și servicii de rezervare, organizare
și rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de călătorii, organizare și rezervare
de călătorii pentru pachete de vacanță,
organizare și rezervare de excursii, organizare
și rezervare de excursii de o zi, organizare
și rezervare de excursii și de tururi de oraș,
organizare și rezervare de voiaje de agrement,
planificare computerizată a distribuirii în materie
de transporturi, planificare și rezervare de
zboruri, prin mijloace electronice, planificare,
organizare și rezervare de călătorii, planificare,
organizare și rezervare de călătorii prin mijloace
electronice, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
realizarea formalităților privind biletele de avion,
de croazieră și de tren, rezervare de bilete
de avion, rezervare de bilete de călătorie,
rezervare de bilete de tren, rezervare de bilete
de vapor, rezervare de cușete pentru călătorii,
rezervare de călătorii și tururi de vacanță,
rezervare de locuri (pentru călătorii), rezervare
de locuri pentru transport aerian, rezervare
de locuri pentru transport cu autovehicule,
rezervare de locuri pentru transport feroviar,
rezervare de locuri pentru transport nautic,
rezervare de locuri pentru călătorii, rezervare
de locuri pentru călătorii cu autocarul, rezervare
de locuri pentru călătorii cu avionul, rezervare
de locuri pentru călătorii cu trenul, rezervare de
transport cu autocarul, rezervare de transport
cu feribotul, rezervare de transport pe calea
ferată, rezervare de transport prin rețele globale
de calculatoare, rezervare și organizare a
accesului în lounge-uri (aeroport), rezervarea
călătoriilor prin intermediul agențiilor de turism,
rezervări de bilete pentru călătorii, rezervări
de bilete pentru călătorii cu trenul, rezervări
de bilete pentru transport aerian, rezervări

de locuri pentru diverse forme de transport,
rezervări prin agenții de tururi de oraș,
servicii ale agențiilor pentru organizarea de
croaziere, servicii computerizate de informare
privind călătoriile, servicii computerizate de
informare privind rezervările pentru călătorii,
servicii computerizate de informare privind
transportul pasagerilor, servicii computerizate de
informații privind transportul, servicii consultative
privind urmărirea produselor în tranzit (informații
referitoare la transporturi), servicii de agenție
de transport pentru organizarea transportului
de bunuri, servicii de agenție de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, servicii de
agenție pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție pentru organizarea transportului
bagajelor călătorilor, servicii de agenție pentru
organizarea transportului de călători, servicii
de agentie pentru organizarea transportului de
marfuri, servicii de agenție privind organizarea
transportului de persoane, servicii de agenții
de turism pentru călătorii de afaceri, servicii
de consiliere privind demenajările, servicii de
consiliere privind distribuirea de produse, servicii
de consiliere privind repartizarea computerizată
în materie de transport, servicii de consiliere
privind transportul, servicii de consiliere
referitoare la manipularea mărfurilor, servicii de
consiliere referitoare la transportul rutier, servicii
de consultanță în domeniul transportului, servicii
de consultanță și informații pentru călătorii,
servicii de emitere de bilete pentru călătorii,
servicii de furnizare de informații referitoare
la călătorii, servicii de informare computerizată
privind transporturile, servicii de informare cu
privire la congestionarea traficului, servicii de
informare cu privire la trafic, servicii de informare
referitoare la metode de transport, servicii de
informare referitoare la orarele de transport,
servicii de informare referitoare la transportul de
bunuri, servicii de informare referitoare la viteza
traficului, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu transportul,
servicii de informații privind călătoriile, servicii de
informații privind localizarea mărfurilor, servicii
de informații privind mutarea încărcăturii, servicii
de informații privind starea drumurilor, servicii
de informații privind traficul, servicii de informații
referitoare la transportul securizat, servicii de
informații turistice, servicii de planificare de
călătorii, servicii de rezervare a biletelor de
avion, servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de rezervare de bilete pentru călătorii,
servicii de rezervare de croaziere, servicii de
rezervare de locuri pentru călători, servicii de
rezervare de transporturi, servicii de rezervare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
29/10/2021-01/11/2021

oferite de agenții de închirieri de mașini,
servicii de rezervare oferite de agenții pentru
călătorii, servicii de rezervare oferite de agenții
pentru călătorii cu avionul, servicii de rezervare
pentru transport pe cale aeriană, servicii de
rezervare pentru circuite turistice, servicii de
rezervare pentru călătorii, servicii de rezervare
pentru călătorii cu avionul, servicii de rezervare
pentru călătorii pe uscat, servicii de rezervare
pentru transport, servicii de rezervare pentru
transport aerian, servicii de rezervare pentru
transport cu barca, servicii de rezervare pentru
transport pe cale terestră, servicii de rezervare
pentru transportul cu autobuzul, servicii de
rezervare pentru închiriere de vehicule, servicii
de rezervări de circuite turistice, servicii
de rezervări oferite de agenții pentru tururi
pentru vizitarea obiectivelor turistice, servicii de
rezervări pentru călătorii de vacanță, servicii
de rezervări pentru călătorii maritime, servicii
de rezervări pentru călătorii turistice, servicii
pentru furnizarea de informații privind itinerariile
de călătorie, servicii pentru furnizarea de
informații referitoare la autotransport, servicii
pentru furnizarea de informații referitoare la
transportul feroviar, servicii pentru rezervarea de
locuri pentru călătorii, servicii specifice agențiilor
de transport de marfă, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări, servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport,
serviciile de agenție pentru organizarea de
circuite turistice, rezervări pentru transport.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
baruri de cocteiluri, servicii oferite de bodegi
de vinuri, servicii oferite de bufet salate, servicii
oferite de bufete cu autoservire, servicii oferite
de cantine, servicii oferite de ceainării, decorare
de alimente, decorare de torturi, fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, oranizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete (mâncare și băutură),
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,

prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, sculptură culinară, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de bar cu servire de vin,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servicii de cantină, servicii de
cazare cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de cluburi de băut private, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de gătit, servicii de local public, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant care includ servicii de
bar cu licență, servicii de restaurant chinezesc,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii în domeniul gustărilor, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servii de barmani, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri
care servesc bere, servicii oferite de snack-
baruri, creşă, facilitate de îngrijire a bătrânilor
pe timpul zilei (mâncare și băutură), furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii oferite
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de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, cazare temporară furnizată de
centre de recuperare, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, furnizare de instalații
pentru parcarea rulotelor, furnizare de instalații
pentru parcuri de rulote, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații
de odihnă temporare pentru pasageri, închiriere
de camere ca locuință temporară, închiriere
de clădiri modulare transportabile, închiriere
de construcții transportabile, închiriere de
construcții transportabile metalice și nemetalice,
închiriere de corturi, intermediere de spații de
cazare pentru membrii, organizare și furnizare
de cazare temporară, servicii ale agențiilor
de cazare, servicii de adăpost de animale,
servicii de adăpost de urgență (locuri de cazare
temporară), servicii de agenție de închiriere de
locuri de cazare (time-share), servicii de caritate,
și anume cazarea temporară, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, închiriere de locuri de cazare pentru
vacanțe, închiriere de pavilioane, închiriere
de vestiare portabile, închiriere temporară
de camere, închirieri de spații de cazare
temporară, servicii de creșă asigurate în zone
de cumpărături, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii de
recepție pentru cazare temporară (înmânare de
chei), servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share), servicii de închiriere de camere,
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, pensiuni pentru animale,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
consiliere în domeniul culinar, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, consultații privind rețetele de gătit,
furnizare de informații cu privire la servicii de
bar, furnizare de informații despre servicii de bar,
furnizare de informații din domeniul culinar printr-
un site web, furnizare de informații referitoare
la baruri, furnizare de informații sub formă
de rețete de băuturi, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, furnizarea de recenzii
despre restaurante, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii de consultanță cu privire la
tehnici de coacere, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, servicii de consultanță
în domeniul cateringului, servicii de critică

gastronomică (furnizare de informații cu privire la
mâncare și băutură), servicii de informare privind
restaurantele, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de rezervare a
meselor, servicii de rezervări la restaurant,
servicii prestate de o agenție pentru rezervări
de restaurante, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară.

───────
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(732) OMV PETROM S.A., STR.

CORALILOR NR. 22, PETROM
CITY, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013329, ROMANIA

(540)

PETROM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 07.01.15

(591) Culori revendicate:galben, rosu,
albastru

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

4. Uleiuri industriale și unsori, lubrifianți,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare)
și iluminanți, gaze naturale respectiv: gaze
inflamabile lichefiate şi condensate pentru
acţionare, gătit şi încălzire, cocs, cocs de petrol,
energie electrică, energie termică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
în special gestiunea afacerilor comerciale pentru
staţii de alimentare, instalaţii de spălat şi
rafinării, administraţie comercială, lucrări de
birou, publicitate, în special organizarea şi
gestiunea afacerilor comerciale pentru programe
de fidelizare a clienţilor, de premii şi de
promoţii de vânzare, publicitate, în special
prin jocuri cu câştig, promovarea vânzărilor
pentru terţi, și anume emitere de carduri de
fidelitate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
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cu ridicata în legătură cu hidrocarburi, petrol,
gaz natural şi produse din acestea, şi materii
prime minerale, apă fierbinte, ape terapeutice
şi minerale, planificarea economică a alimentării
de urgenţă cu gaz, energie electrică, căldură,
precum şi cu produse din petrol şi gaz şi a
aprovizionării cu acestea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu alimente, băuturi,
articole de menaj, şi anume instrumente pentru
prepararea alimentelor, cuţite de bucătărie şi
tacâmuri de masă, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, dispozitive
auxiliare pentru administrarea alimentelor şi
tetine, instalaţii de iluminat şi reflectoare de
iluminat, aparate şi echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire şi pentru alte tratamente
pentru alimente şi băuturi, precum şi piese şi
accesorii pentru produsele menţionate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de menaj, şi anume cu aprinzătoare,
adezivi, cuşti şi paturi pentru animale, veselă,
seturi de oale de gătit şi recipiente, instrumente
de curăţare şi material pentru curăţ are,
ustensile cosmetice şi de toaletă, precum şi
articole de baie, obiecte de uz casnic pentru
îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi piese şi
accesorii pentru produsele menţionate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de menaj, şi anume cu date
înregistrate, aparate de navigaţie, poziţionare,
localizare, urmărire a ţintei şi cartografiere,
precum şi cu piese şi accesorii pentru produsele
menţionate anterior, articole din hârtie de unică
folosinţă, produse de imprimerie, umbrele şi
umbrele de soare, bastoane, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălţăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicaţii periodice,
papetărie, articole de jucărie, articole electrice,
suporturi de divertisment, articole fotografice,
ochelari, produse de drogherie, materiale textile,
genţi, piese de vehicule, materiale pentru
vehicule, accesorii de vehicule, carburanţi,
uleiuri de motor, produse de întreţinere auto,
flori, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole pentru cadouri, precum şi
cu suveniruri, şi anume cu giuvaergerie, bijuterii,
instrumente cronometrice, inele pentru chei,
recipiente pentru bijuterii şi ceasuri, precum şi
piese şi accesorii pentru produsele menţionate
anterior, suporturi pentru bancnote, ornamente
pentru păr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole decorative, şi anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decoraţiuni şi
lucrări de artă din metal comun, hârtie, carton,
piatră, beton, marmură, lemn, răşină de lemn,
ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc, gutapercă,

plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă
de mare, porţelan, ceramică, faianţă, teracotă,
sticlă, piele, blănuri sau piei de animale sau
imitaţii ale acestor materiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole decorative,
şi anume statui, figurine, indicatoare, ornamente,
decoraţiuni şi lucrări de artă fabricate din sau
stratificate cu metale sau pietre preţioase sau
semipreţioase
sau imitaţii ale acestora, precum şi mobile
şi obiecte pentru amenajări interioare, afişaje,
standuri şi indicatoare, fructe, flori şi legume
artificiale, servicii de vânzare cu am ănuntul
în legătură cu tutun, articole pentru fumători,
bilete pentru premii, module de identificare a
participanţilor, bonuri valorice, cartele valorice,
bilete pentru evenimente şi drepturi de
utilizare a drumurilor, servicii de contabilitate,
prelucrare de date computerizate și de
gestionare a bazelor de date și servicii de
marketing în domeniul generării, transportului
și comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei electrice și a altor produse conexe,
servicii de comerț cu gaze naturale, petrol,
lichide și gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
produse petrochimice pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor pentru terți și anume
emitere de carduri de fidelitate, cumpărarea
de gaze naturale, petrol, gaz petrolier lichefiat,
petrochimice pentru și de la alții.
37. Servicii de construcţie şi întreţinere de
dispozitive şi instalaţii care servesc la
transportul, depozitarea, prelucrarea şi utilizarea
de petrol, gaz natural şi produse din acestea,
servicii de construcţie de instalaţii pentru
alimentarea altor persoane cu gaz, curent
electric, căldură produsă din gaz şi petrol,
precum şi cu produse din petrol şi gaz,
servicii de construcţie, întreţinere şi curăţare
de instalaţii care transportă, produc, livrează,
prelucrează sau distribuie hidrocarburi, petrol,
gaz natural, gaz şi produse din acestea,
servicii de construcţie de instalaţii pentru
prospectarea, extracţia, prelucrarea, distribuirea
şi comercializarea de petrol, bitum, gaz natural
şi materii prime minerale, supraveghere de
lucrări de construcţie în acest domeniu,
foraje adânci pentru zăcăminte de petrol
sau de gaz, exploatare de instalaţii de
spălat, spălarea vehiculelor, service, între
ţinere şi reparaţii de vehicule şi autovehicule,
curăţarea vehiculelor, servicii de montare şi
reparare de pneuri, integrarea de accesorii
pentru vehicule motorizate, realimentarea
automobilelor, exploatare de staţii de alimentare
(alimentare cu carburant şi întreţinere).
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39. Transport, livrare, distribuţie şi depozitare
de lichide care conţin hidrocarburi, petrol, gaze,
biogas, gaz natural, combustibili, electricitate,
energie şi produse din acestea, depozitarea
gazelor naturale, petrolului, motorinei, lichidelor
de gaze naturale, a gazului petrolier lichefiat,
a petrochimiei, a condensatului, a reziduurilor
și a produselor petroliere rafinate, depozitarea
gazelor naturale pe termen lung, petrol, gaz
petrolier lichefiat, produse petrochimice și/sau
produse petroliere rafinate, transportul gazelor
naturale și petrolului prin conducte, servicii de
contabilitate, prelucrare de date computerizate
și de gestionare a bazelor de date și servicii
de marketing în domeniul generării, transportului
și comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei electrice și a altor produse conexe,
servicii de comerț a gazelor naturale, petrolului,
lichidelor de gaze naturale, gazului petrolier
lichefiat, produselor petrochimice pentru și de la
alții, promovarea vânzărilor pentru terţi şi anume
emitere de carduri de fidelitate, cumpărarea
de gaze naturale, petrol, gaz petrolier lichefiat,
petrochimice pentru și de la alții sau camioane,
transportul și livrarea de gaze naturale, lichide
conexe, condens, reziduuri și produse petroliere
rafinate cu camionul, distribuirea și punerea
la dispoziție prin transport a produselor sale
secundare pentru și către alte părți, și anume
energia electrică și subprodusele sale generate
de cogenerare, motorină, gaze naturale, petrol,
lichide de gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
cărbune și surse de energie conexe.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snak-bar), servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire.

───────

(210) M 2021 07828
(151) 29/10/2021
(732) DURARTE SRL, STR. LIVEZII NR.

50, BL. 72, AP. 6, JUDEȚ ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

TRICOU DEȘTEPT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.03.09; 09.07.22

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
40. Imprimare, imprimare offset, imprimare pe
materiale textile, imprimare digitală, imprimare
de motive pe țesături, imprimarea tricourilor,
imprimări tipografice, imprimare de imagini pe
obiecte.

───────

(210) M 2021 07829
(151) 29/10/2021
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

TEQBALL, STR. BUREBISTA
NR 12, AP 16, JUD. MUREȘ,
TIRGU MURES, 540058, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE TEQBALL - ROMANIA
TEQBALL FEDERATION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 24.01.17; 26.01.20;
24.07.03; 24.11.18

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 032
C), albastru (Pantone 3005) C, galben
(Pantone123 C), gri (Pantone442 C),
negru (Pantone Black C)

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
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papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2021 07830
(151) 29/10/2021
(732) SC ELECTRONICS SUPORT

DIVISION SRL, BULEVARDUL
IULIU MANIU NR. 7, CLADIRE
SAMSUNG, JUDEȚ BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, 061072, ROMANIA

(540)

ESD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #FF0000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ecrane video.
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de comerț de
marfuri, piese de schimb si accesorii pentru terti.
37. Servicii de service pentru repararea
echipamentelor electronice, instalarea și
repararea telefoanelor, repararea, instalarea si
intretinerea echipamentelor electronice.
39. Servicii de antrepozitare a mărfurilor
destinate comerțului.
42. Găzduire de platforme de comerț electronic
pe internet.

───────

(210) M 2021 07831
(151) 29/10/2021
(732) MAN GROUP SRL, STR.

GENERAL DASCALESCU NR.
254, PIATRA-NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)
CovriShaorma

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

29. Carne și produse din carne, insecte și
larve preparate, 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,
uleiuri și grăsimi alimentare, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, aripioare de pui,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, carne de vită preparată, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
carne preparată, cartofi umpluți, falafel, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab
(carne tocată), salate preparate, surimi (preparat
din pasta de peşte), supe, tocane (alimente),
bacon, bratwurst (cârnaţi), cabanoși pe băț,
cabanoși pentru hotdog, cârnați în aluat, cârnați,
carne, cârnați afumați, cârnați conservați, cârnați
cruzi, carne conservată, carne congelată, carne
proaspătă, carne prăjită, carne de vită, carne de
rață, carne de porc, cărnuri, hamburgeri (carne
toccata), fripturi, înlocuitori de carne, pateuri din
carne, tartinabile, paste de carne, produse din
carne preparate, salam, pui, șuncă, umplutură
de carne pentru plăcinte, cârnați vegetali, carne
pentru cârnați, intestine din care se prepară
membrane pentru cârnați, mațe pentru cârnați,
naturale sau artificiale, membrane pentru cârnați
(sintetice), carne tocată, mezeluri, mezeluri
vegetariene, brânză topită., frigărui shish kebab,
mâncăruri preparate care constau în principal din
kebab.
30. Hot dog (sandvișuri), crenvurști calzi și
ketchup în chifle deschise (sandvişuri), cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat (produse de cofetarie



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
29/10/2021-01/11/2021

inghetate) şi șerbeturi, sare, mirodenii, arome
şi condimente, cereale procesate, amidon şi
produse din acestea, preparate pentru copt şi
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
şi umpluturi, produse apicole, respectiv, miere,
propolis/clei de albine, baghete umplute, baozi
(chifle umplute), batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, pufuleţi cu
brânză (snackuri), biscuiți crackers cu aromă
de legume, blaturi de pizza, boabe de porumb
prăjite, chipsuri de orez, chipsuri de porumb,
brioșe, burritos (mâncare mexicană), chifle
umplute, clătite sărate, clătite, chipsuri din
cereale, covrigei, covrigei moi, frigănele, fulgi
(din cereale pentru consum uman), gustări care
constau în principal din pâine, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de cereale, gustări pe
bază de orez, lipii cu pui, lasagna, înveliș pentru
sandvișuri, hamburgeri în pâine, hamburgeri
(sandvișuri), mâncăruri preparate în special pe
bază de paste, mâncăruri preparate pe bază de
orez, plăcinte, pizza, pateuri cu cârnați, pâine
cu umplutură, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din foitaj
care conțin șuncă, produse de patiserie din
legume şi carne, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, prăjituri din mei, rizoto (mâncare pe bază
de orez), rulouri cu cârnați proaspeți, sandvișuri,
rulouri umplute (produse de patiserie), sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, snack-uri
preparate din făină de cartofi, tortillas, taco,
arahide glazurate (produs de cofetărie), aluaturi
împletite prăjite, batoane de cereale şi batoane
energizante, biscuiți sărați, budinci, cozonaci,
cornuri, clătite americane, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată şi gumă de mestecat,
prăjitură cu pâine, pâine, baghete, chifle, aluat,
amestecuri de aluat, făină de aluat, produse
din aluat gata de copt, amestec de condimente,
amestecuri condimentate, amestecuri pentru
umplutură care conțin pâine, amestecuri pentru
umpluturi (alimente), arome preparate din
carne destinate îmbunătăţirii gustului, ketchup
(sos), muștar, maioneză, sosuri, agenţi de
legare pentru cârnați, plăcinte cu carne tocată,
aluaturi şi amestecuri din acestea, preparate
alimentare pe bază de cereale, paste uscate
şi proaspete, noodles şi paste umplute, glazuri
şi umpluturi dulci, miere, sandviș din brânză
topită, plăcintă cu carne., covrigi glazurați
cu ciocolată, covrigi cu glazură de ciocolată,
patiserie, pateuri (patiserie), amestecuri de
patiserie, specialități de patiserie, prăjiturici
uscate (patiserie), produse de patiserie, produse
de patiserie vieneză, foi de patiserie congelate,
produse de patiserie proaspete, produse de

patiserie congelate, amestecuri preparate de
patiserie, rulouri (produse de patiserie), pateuri
(produse de patiserie), deserturi preparate
(produse de patiserie), produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie daneze
din foitaj, preparate aromatice, altele decât cele
esenţiale pentru produse de patiserie, produse
de patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
patiserie conținând legume și pește, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, sos pentru kebab,
covrigi.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere şi de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi,
furnizare de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
şi echipamente pentru servirea de mâncare şi
băutură, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, servicii de bufet de salate, servicii
de cantine, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, preparare de mâncăruri, prepararea
alimentelor, servicii de pizzerii, furnizare de
alimente şi băuturi în bistrouri, servicii de bufet,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de gătit, servicii de ceainărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii oferite de snack-
baruri, servicii de catering, furnizare de alimente
şi băuturi în gogoșării, închiriere aparate de
gătit, închiriere de mobilă, închiriere de maşini
industriale de gătit, închiriere de echipamente
de bar, închiriere de echipament de catering,
închiriere de mobilier, lenjerii de pat şi seturi
de masă, închiriere de plite de încălzit electrice,
de uz casnic, servicii furnizate de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică şi de vacanță,
furnizarea de alimente si băuturi in covrigării.

───────
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(210) M 2021 07832
(151) 29/10/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, STR. GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
GREATER LONDON, WC2R 2PG,
GLASGOW, MAREA BRITANIE

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

(540)

neo Golden Tobacco

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────

(210) M 2021 07833
(151) 29/10/2021
(732) JAPAN TOBACCO INC., STR. 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

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

(540)

XS

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.10; 26.01.21

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, lichid pentru țigarete electronice,
vaporizator de tutun, trabucuri, cigarillos, tutun
pentru prizat, articole pentru fumători, hârtie
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────
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(210) M 2021 07834
(151) 29/10/2021
(732) ALEXANDRU MIRONOV, CAL.

VICTORIEI NR. 155, BL. D1, SC. 2,
AP. 55, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
ADRIAN-NICOLAE BANUTA, STR.
LT. GHEORGHE SAIDAC NR. 5B,
BL. 36, SC. 2, AP. 20, SECTOR 6 ,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
ANTICIPATIA

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

16. Reviste (publicații periodice), almanahuri,
cărți de ficțiune, colecții de cărți de ficțiune,
ziare, carti, publicații periodice, publicații
periodice tipărite, publicații de reclame, publicații
imprimate, publicații educative, publicații
promoționale, anuare (publicații tipărite).
41. Educație, servicii educaționale pentru copii,
furnizare de cursuri de instruire pentru tineri,
servicii educative pentru adulți, instruire, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, servicii de instruire, servicii de
educație, instruire și divertisment, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale
online, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de informații despre învățământ
online, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de seminare online
de formare, furnizare de cursuri de instruire
online, servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii educative online prin baze
de date informatice, internet sau extranet,
divertisment interactiv, divertisment, divertisment
on-line, organizarea de concursuri educative,
realizarea de concursuri pe internet, organizare
de concursuri pe internet, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri cu scop educativ,
cultural sau de divertisment, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la instruire, organizare de
conferințe cu scopuri educative, organizare de
reuniuni și conferințe, organizarea de conferințe
educaționale anuale, realizare, coordonare

și organizare de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe și seminarii,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
mentorat educațional pentru copii de vârstă
școlară (instruiri), servicii de bibliotecă online,
și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, publicare
online de ziare si reviste electronice, publicare
de cărți, reviste, almanahuri și jurnale, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, publicare de documente
în materie de pregătire profesională, știință,
dreptul public și probleme sociale, servicii
de biblioteci de cercetare dotate cu lucrări
de referință și arhive documentare, furnizarea
unei reviste online, ce contine informatii in
domenii stiintifice, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, publicarea de reviste
pentru consumatori, publicarea de fotografii,
publicarea de calendare.

BASARABIA NR.256, SECTOR 3,
BUCURESTI, 34411, ROMANIA

(540)
Dezinfectarea e la ea acasă

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

3. Preparate de albire şi alte substanţe de
spălare nemedicinale, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, preparate de curăţare, lustruire și
degresare.
5. Dezinfectante.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de publicitate și marketing
online, campanii de marketing, difuzarea de
materiale publicitare şi de promovare, publicare
de materiale şi texte publicitare.

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(210) M 2021 07835
(151) 30/10/2021
(732) INTERSTAR CHIM, BDUL

───────

───────
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(210) M 2021 07836
(151) 30/10/2021
(732) MAGIC MAKER MEDIA HOUSE

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
BULEVARDUL NICOLAE
TITULESCU NR. 4-8, AMERICA
HOUSE ET 8 ARIPA DE VEST,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011141,
ROMANIA

(540)

SIИGURA CASĂ.THE
HAUNTED HOUSE.FROM

THE CREATORS OF UNTOLD

(531) Clasificare Viena:
07.01.01; 07.01.24; 03.07.24; 05.01.04;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.12

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
109 C), portocaliu (Pantone 021 C),
albastru, negru, alb

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în fotografie,
cinematografie, audiovizual, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
şi reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginii sau datelor, suporturi magnetice de
stocare a datelor, date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, dvd-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, filme cinematografice,
descărcabile, jocuri electronice, descărcabile,
jocuri interactive, descărcabile, adaptate pentru
a fi folosite cu receptoare de televizor, software
pentru jocuri interactive pentru calculator,

dispozitive pentru telefoane mobile şi de ţinut în
mână, jocuri DVD.
16. Publicaţii, fotografii (tipărituri).
28. Jocuri, jucării, obiecte de divertisment.
35. Strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a următoarelor: jocuri, jucării,
obiecte de divertisment, publicații, fotografii,
aparate şi instrumente utilizate în fotografie,
cinematografie, audiovizual, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
şi reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginii sau datelor, software pentru computere,
suporturi de înregistrare digitale, filme
cinematografice, dispozitive pentru telefoane
mobile şi de ţinut în mână, articole de
merchandising, articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte (cu excepţia transportului acestora)
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, gestiunea
afacerilor comerciale, servicii publicitare, de
marketing și promoționale.
38. Difuzare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune, servicii de forumuri de discuţii pe
internet, trasmiterea de video la cerere (video-
on-demand), trasmitere prin cablu și satelit.
41. Organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea, producţia şi
prezentarea de evenimente în scop educaţional,
cultural sau de divertisment, organizarea,
producţia, managementul şi prezentarea de
competiţii, concursuri, jocuri, spectacole de
jocuri, spectacole cu întrebări şi răspunsuri
(quizzes), furnizarea de organizări şi producţii
de video-clipuri prin reţele de mobil sau
de calculator în scop de divertisment şi/sau
educative, servicii de educare şi divertisment
sub formă de programe pentru televizor, radio,
cablu, satelit şi programe de internet, producţia şi
prezentarea de programe radio şi televiziune, de
filme cinematografice, de spectacole, de video,
de dvd, de programe prin cablu, de programe
prin satelit şi/sau de programe prin internet,
divertisment prin intermediul producţiilor de
teatru, organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), concursuri telefonice interactive,
servicii de editură, furnizarea de educaţie
şi divertisment prin intermediul radioului,
televiziunii, satelitului, cablului, telefonului, web-
ului în toată lumea şi prin internet, închirierea
de înregistrări sonore şi de spectacole pre-
înregistrate, de filme, de spectacole radio
şi televiziune, servicii de divertisment de
televiziune implicând participarea telefonică a
audienţei, divertisment interactiv pentru folosire
cu telefonul mobil, jocuri pe bază de internet,
servicii de jocuri de amuzament, servicii de
reporteri de știri, reportaje fotografice, fotografie,

SRL, STRADA GENERAL EREMIA
GRIGORESCU 122A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400304, CLUJ, 
ROMANIA
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servicii de regie și producție de filme, alte decât
pentru filmele cu scop publicitar, rezervarea
biletelor și rezervări pentru evenimente de
divertisment, educaționale și sportive, servicii de
scriere pentru scenariști, compozitori
42. Software ca serviciu (SaaS), platformă ca
serviciu (PaaS), servicii de creare şi întreţinere
de site web, proiectare de software și sisteme
de computer, design interior, design de ambalaje,
design de arte grafice.

───────

(210) M 2021 07837
(151) 30/10/2021
(732) MAGIC MAKER MEDIA HOUSE

SRL, STRADA GENERAL EREMIA
GRIGORESCU 122A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
BULEVARDUL NICOLAE
TITULESCU NR. 4-8, AMERICA
HOUSE ET 8 ARIPA DE VEST,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011141,
ROMANIA

(540)

MAGIC MAKER
MEDIA HOUSE

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 01.01.09; 26.07.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în fotografie,
cinematografie, audiovizual, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
şi reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginii sau datelor, suporturi magnetice de
stocare a datelor, date stocate sau descărcabile,

software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, filme cinematografice,
descărcabile, jocuri electronice, descărcabile,
jocuri interactive, descărcabile, adaptate pentru
a fi folosite cu receptoare de televizor, software
pentru jocuri interactive pentru calculator,
dispozitive pentru telefoane mobile şi de ţinut în
mână, jocuri DVD.
16. Publicaţii, fotografii (tipărituri).
28. Jocuri, jucării, obiecte de divertisment.
35. Strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a următoarelor: jocuri, jucării,
obiecte de divertisment, publicații, fotografii,
aparate şi instrumente utilizate în fotografie,
cinematografie, audiovizual, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
şi reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginii sau datelor, software pentru computere,
suporturi de înregistrare digitale, filme
cinematografice, dispozitive pentru telefoane
mobile şi de ţinut în mână, articole de
merchandising, articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte (cu excepţia transportului acestora)
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, gestiunea
afacerilor comerciale, servicii publicitare, de
marketing și promoționale, publicitate prin mass
media.
38. Difuzare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, trasmiterea de video la cerere
(video-on-demand), transmiterea prin cablu,
transmiterea de fișiere digitale, transmiterea prin
satelit.
41. Organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea, producţia şi
prezentarea de evenimente în scop educaţional,
cultural sau de divertisment, organizarea,
producţia, managementul şi prezentarea de
competiţii, concursuri, jocuri, spectacole de
jocuri, spectacole cu întrebări şi răspunsuri
(quizzes), furnizarea de organizări şi producţii
de video-clipuri prin reţele de mobil sau
de calculator în scop de divertisment şi/sau
educative, servicii de educare şi divertisment
sub formă de programe pentru televizor, radio,
cablu, satelit şi programe de internet, producţia şi
prezentarea de programe radio şi televiziune, de
filme cinematografice, de spectacole, de video,
de dvd, de programe prin cablu, de programe
prin satelit şi/sau de programe prin internet,
divertisment prin intermediul producţiilor de
teatru, organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), concursuri telefonice interactive,
servicii de editură, furnizarea de educaţie
şi divertisment prin intermediul radioului,
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televiziunii, satelitului, cablului, telefonului, web-
ului în toată lumea şi prin internet, închirierea
de înregistrări sonore şi de spectacole pre-
înregistrate, de filme, de spectacole radio
şi televiziune, servicii de divertisment de
televiziune implicând participarea telefonică a
audienţei, divertisment interactiv pentru folosire
cu telefonul mobil, jocuri pe bază de internet,
servicii de jocuri de amuzament, servicii de
reporteri de știri, reportaje fotografice, fotografie,
servicii de regie și producție de filme, alte decât
pentru filmele cu scop publicitar, rezervarea
biletelor și rezervări pentru evenimente de
divertisment, educaționale și sportive, servicii de
scriere pentru scenariști, compozitori.
42. Software ca serviciu (SaaS), platformă ca
serviciu (PaaS), servicii de creare şi întreţinere
de site web, proiectare de software și sisteme
de computer, design interior, design de ambalaje,
design de arte grafice.

───────

(210) M 2021 07838
(151) 30/10/2021
(732) VITISIM COTEȘTI S.R.L., SAT

BUDEȘTI, JUD. VRANCEA,
COMUNA COTEȘTI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEȘTI 11, BL. F1, SC C, ET 1,
AP. 26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

mon rose by Pandora

(531) Clasificare Viena:
05.05.19; 05.05.20; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.13

(591) Culori revendicate:roz, grena, alb

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07839
(151) 01/11/2021
(732) CH HOME DECORATION SRL, B-

DUL BUCURESTI, BLOC 40, AP.12,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, 430041, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

C CREATIVE HOME

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.21

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat.
42. Consultanță profesională privind
amenajarea de interior, consultanță în materie de
design, design de clădiri de birouri, design de
mobilier, design de mobilier de birou, design de
produs, design interior pentru magazine, design
pentru magazine, proiectare de case, proiectare
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de bucătării, proiectare (design) de birouri,
proiectare (design) de bucătării, proiectare
(design) de băi, proiectare (design) de cluburi,
proiectare (design) de clădiri, proiectare (design)
de magazine, proiectare (design) de restaurante,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
proiectare (design) de puburi, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spații de
birouri, servicii de consultanță în materie de
decorațiuni interioare, servicii de consultanță în
materie de design interior, servicii de design
arhitectural, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, servicii de design de
produs, servicii de design interior și exterior,
servicii de design interior pentru magazine,
servicii de design în domeniul arhitecturii,
servicii de design mobilier, servicii de design
privind interioarele magazinelor, servicii de
design privind vitrinele magazinelor, servicii de
proiectare privind decorațiunile interioare pentru
birouri, servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru locuințe.

───────

(210) M 2021 07840
(151) 31/10/2021
(732) NEWRA DEVELOPER SRL, B-

DUL PIPERA, NR. 17, SKI OFFICE,
BIROUL NR. 5, ETAJ 4, JUDETUL
IFLOV, VOLUNTARI, 77190, ILFOV,
ROMANIA

(540)
CENTRALIS

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2021 07841
(151) 31/10/2021
(732) SC EYEZEN SRL, STR. REMUS

OPREANU NR. 10A, BL. L3, AP.29,
SC.C, CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
OTTICA

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

9. Ochelari (optică), produse de optică.
───────

(210) M 2021 07842
(151) 31/10/2021
(732) ASOCIATIA TEATRU PENTRU

TINE, STR. SINANDREI NR.4,
JUDETUL TIMIS, SINANDREI,
500113, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

web theatre

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu, verde ,
albastru

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizarea de spectacole
de teatru și produse culturale destinate
consumului on-line.

───────
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(210) M 2021 07843
(151) 01/11/2021
(732) NETWIZ WEB SOLUTIONS SRL,

INTRAREA TARGUL FRUMOS NR.
3-5, BL. 7 LIVADA, SC. C, PARTER,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040722,
ROMANIA

(540)

PRO rider

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 21.03.10; 02.01.08

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

25. Echipament sportiv (articole de
imbracaminte si incaltaminte).
41. Antrenamente sportive, servicii de
antrenamente fizice.

───────

(210) M 2021 07844
(151) 01/11/2021
(732) WEBER 2000 SRL, STRADA

FABRICILOR NR. 4A, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)
ANGEL

(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.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.

───────

(210) M 2021 07845
(151) 01/11/2021
(732) MARIA RADOI, SAT REDEA ,

JUDETUL OLT, COMUNA
DEVESELU, OLT, ROMANIA

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

(540)

GPR Grupul Patriot Român

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie cu
caracter de propagandă şi de instruire politică,
afişe, broşuri, pliante, reviste, publicaţii (ziare
şi reviste cu caracter de periodice), articole de
birou.
36. Strângerea de fonduri în scopuri electorale,
servicii cu caracter financiar sau economic
efectuate în vederea realizării propagandei
politice.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizarea de mitinguri,
întruniri cu caracter electoral, organizarea de
conferinţe şi congrese, activităţi cu caracter
sportiv şi cultural pentru nominalizarea şi
susţinerea candidaţilor în campanii electorale,
organizarea de manifestări culturale, mese
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rotunde şi seminarii, instruire politică efectuată
prin mass-media.
45. Desfăşurarea de activităţi politice, respectiv
organizarea de evenimente politice.

───────

(210) M 2021 07846
(151) 01/11/2021
(732) VASILE CIOFU, BLD. SOCOLA

NR.3, BL.D2, SC.A, AP.17,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

MASTERS of ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 18.01.05

(591) Culori revendicate:galben ( Pantone
yellow 012C), rosu, albastru

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

25. Echipamente sportive (articole de
imbracaminte si incaltaminte).
41. Activitati sportive, instruire, servicii de
pregatire a sportivilor, organizare de evenimete
sportive.

───────

(210) M 2021 07847
(151) 01/11/2021
(732) FLOREA GRUP SRL, STR. HOREA

NR. 2, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)
Dacic

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

19. Monumente nemetalice, beton, beton, beton
armat, beton preparat, țevi din beton, sculpturi

din beton, gravuri în beton, bolțuri din beton,
dale din beton, statui din beton, bolarzi din
beton, beton gata preparat, recipiente din beton,
figurine din beton, grinzi din beton, beton pentru
monumente, jardiniere din beton, beton pentru
turnare, canale din beton, cărămizi de beton,
stâlpi din beton, plăci din beton, blocuri din
beton, blocuri de beton, straturi de beton,
finisaje texturate din beton, pietre de pavaj
din beton, blocuri de pavaj din beton, articole
decorative din beton turnat, materiale agregate
folosite la beton, elemente din beton pentru
pavat, materiale de construcție din beton, pereți
de sprijin din beton, elemente de construcție
din beton, materiale țesute (nemetalice) pentru
beton, elemente prefabricate de construcții, din
beton, dale din beton pentru pavajul șoselelor,
pavaje luminoase, pavaj, pavaje prefabricate,
plăci de pavaj, bolovani de pavaj, plăci pentru
pavaje, pavaje și placări ceramice, construcții
nemetalice, construcții modulare nemetalice,
tuburi rigide nemetalice (construcții).
37. Servicii de construcții, servicii de
management în construcții, servicii de construcții
de structuri temporare, servicii de construcții
civile, servicii de construcții de clădiri, servicii
de amenajare teritorială pentru construcții,
servicii de amenajare de terenuri (construcții),
amenajarea spațiilor comerciale.

───────

(210) M 2021 07848
(151) 01/11/2021
(732) FLOREA GRUP SRL, B-DUL

HOREA NR. 2, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
Urbis

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

19. Pavaj, pavaje prefabricate, plăci de pavaj,
bolovani de pavaj, plăci pentru pavaje, pavaje și
placări ceramice, blocuri și suprafețe de pavaj
din gresie ceramică, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri de pavaj din
beton, dale, dale nemetalice, dale din beton, dale
de piatră, dale nemetalice pentru bucătărie, dale
de perete, nemetalice, dale de piatră naturală,
dale și plăci din piatră naturală, construcții
nemetalice prefabricate, construcții prefabricate
nemetalice, construcții nemetalice, construcții
modulare nemetalice, panouri nemetalice pentru
construcții, elemente prefabricate nemetalice
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pentru construcții, ornamente pentru cornișe
(construcții) nemetalice, materiale de construcții
nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, servicii de construcții de clădiri, servicii de
management în construcții, servicii de gestiune
a lucrărilor de construcții, servicii de construcții
referitoare la clădiri de uz industrial, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
amenajare de terenuri (construcții), amenajare
teritorială pentru construcții, amenajarea spațiilor
comerciale, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor.

───────

(210) M 2021 07849
(151) 01/11/2021
(732) FLOREA GRUP SRL, B-DUL

HOREA NR. 2, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)
Apulum

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

19. Beton, beton armat, podele din beton,
sculpturi din beton, gravuri în beton, bolțuri din
beton, dale din beton, statui din beton, jardiniere
din beton, beton pentru turnare, beton gata
preparat, cărămizi de beton, pietre de pavaj din
beton, dale din beton pentru pavajul șoselelor,
stâlpi din beton ca materiale de construcție, dale
nemetalice, dale nemetalice pentru construcții,
dale nemetalice pentru pardoseală, componente
de construcții (nemetalice) sub formă de dale,
pavaj, pavaje luminoase, pavaje prefabricate,
plăci de pavaj, bolovani de pavaj, plăci pentru
pavaje, pavaje și placări ceramice, blocuri de
pavaj din beton, blocuri de pavaj luminoase,
nemetalice.
37. Amenajarea spațiilor comerciale, amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), amenajarea spațiilor
pentru magazine, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, servicii de construcții,
servicii de construcții civile, servicii de construcții
de clădiri, servicii de management în construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
servicii de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de repararea betonului.

───────

(210) M 2021 07850
(151) 01/11/2021
(732) BARABANCU WALNUT S.R.L,

SAT RÎMNICELU NR. 806,JUD.
BUZĂU, COMUNA RÎMNICELU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

NUCS ORGANIC WALNUTS

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 05.01.05; 05.01.16

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

clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, uleiuri și grăsimi și alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete.

───────
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(210) M 2021 07851
(151) 01/11/2021
(732) MED.CO (MEDICAL COMPANY)

SRL, STR. TELIU NR. 1, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. ELOCINTEI NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, 113311,
ROMANIA

(540)

medco connect

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
9. Aplicații software pentru calculator,
descărcabile, aplicație software mobilă
descărcabilă pentru servicii de telemedicină,
consultanță pentru farmacie, consultanță pentru
bioingineri, consultanță aparatură medicală prin
internet, software pentru administrarea de date
și fișiere și pentru baze de date, programe
de calculator care pot fi citite de aparate
pentru utilizare la administrarea de baze de
date, software de calculator pentru autorizarea
accesului la baze de date, software de
comunicare, rețelizare și rețele sociale medicale,
de aparatură medicală și în domeniul medical,
platforme de software de calculator, software de
blog-uri, baze de date (electronice), baze de date
computerizate, software interactiv pentru baze
de date, software de calculator pentru crearea de
baze de date consultabile care cuprind informații
și date, software pentru gestionarea unui
service medical online, software de calculator
descărcabil folosit ca interfață de programare a
aplicației (api), software descărcabil sub formă
de aplicație mobilă pentru comenzi și livrare
de aparatură medicală, software de aplicații

de calculator, aplicații software, aplicații mobile,
aplicații mobile în domeniul medical, aplicații
software descărcabile, aplicații de calculator
educative și consultative, aplicații software
pentru telefoane mobile, în domeniul medical
și în legătură cu domeniul medical, medicină
sau aparatură medicală, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, aplicații
mobile descărcabile pentru transmiterea de
informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate medicale și
cu instrumente medicale, prin toate mijloacele
de vânzare, inclusiv prin internet sau printr-
o aplicație mobilă pentru telefoane și tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru produse sanitare și produse medicale
prin toate mediile, inclusiv online sau în
cadrul unei platforme online, aplicație online,
website-uri proprii sau ale terților, servicii de
publicitate, marketing și promovare prin toate
mediile pentru telemedicină, consultanță și
consiliere medicală sau în domeniul medical
și farmaceutic, produse și servicii medicale
și sanitare, inclusiv prin internet, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale
și la conținutul medicamentelor, servicii de
publicitate si distribuirea informației, si anume,
furnizarea de spațiu publicitar prin rețelele
globale de calculatoare, administrare de afaceri,
promovarea produselor și serviciilor proprii sau
ale altor persoane prin internet și prin aplicații
mobile descărcabile, servicii de cercetare
şi informații de piață, facilitarea de servicii
de schimb şi de vânzare de servicii şi
produse ale terţilor prin calculator şi reţele
de comunicații, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii medicale sau din domeniul medical și
farmaceutic, furnizarea de facilități online pentru
a pune în legătură vânzătorii cu cumpărătorii,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,
promoții prin toate mediile, inclusiv online,
furnizarea de informații şi sfaturi comerciale,
servicii de asistență comercială, consiliere și
consultanță pentru consumatori în legătură cu
produsele comercializate sau serviciile prestate
în domeniul medical sau în medicină.
44. Servicii de telemedicină, îngrijirea sănătății,
consiliere în domeniul sănătății, consiliere
farmaceutică, asistență medicală pentru oameni,
servicii de furnizare de aparatură medicală
și de servicii medicale, servicii de informații
medicale și farmaceutice furnizate pe internet și
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prin aplicații mobile, servicii de informare și de
consiliere medicală și farmaceutică, servicii de
consultanță medicală, farmaceutică, consultanță
pentru bioingineri, referitoare la aparatura
medicală, servicii de medicină alternativă.

───────

(210) M 2021 07852
(151) 01/11/2021
(732) PROCESUALITY CONSULTING

GROUP SRL, STR.
BRANDUSELOR, NR. 90, BL. 1,
SC. C, AP. 1, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500392,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
New Jobs

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de
afaceri, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, asistență în afaceri,
asistență în materie de management,
consilierea managementului privind plasarea de
personal, consilierea managementului privind
recrutarea de personal, gestiune administrativă
externalizată pentru companii, management
de afaceri comerciale, intermediere publicitară,
servicii de strategie în afaceri, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de consultanță în afaceri, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
servicii oferite de agenții de relații cu publicul,
compilare de anunțuri publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet.

───────

(210) M 2021 07853
(151) 01/11/2021
(732) BNE ALLGAMES SRL, STR.

TEILOR NR. 14, JUDETUL ILFOV,
MAGURELE, ILFOV, ROMANIA

(540)
BMOBILE GSM

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

35. Servicii de comert online cu amanuntul si
ridicata pentru accesorii de telefoane mobile
huse, folii de sticla si silicon, incarcatoare si
cabluri, casti.

───────

(210) M 2021 07854
(151) 01/11/2021
(732) DOLINI TM - GARDEN SRL,

ALEEA F. C. RIPENSIA NR. 15,
CAMERA 2, AP. 12, JUDETUL
TIMIS, TIMISORA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR.
33, ET.1, AP.7, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

100 % Original

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
29. Carne și produse din carne, hamburgeri,
hamburgeri de carne, hamburgeri de vită,
hamburgeri de curcan, chiftele de hamburger
negătite, hamburgeri din carne de pui, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne
tocată, carne preparată, carne prăjită, carne
friptă, carne proaspătă, carne de vită, carne
de vită preparată, produse din carne preparate,
carne de curcan gătită, carne prajita de pui,
carne de pasăre gătită, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), bucăți
de carne de pui, chiftele din carne de vită,
gustări pe bază de carne, mâncăruri preparate
pe bază de carne, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate obținute din
carne de pui (care conțin în principal carne de
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pui), mâncăruri preparate constând în principal
din carne, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de rață, mâncăruri
preparate care conțin în principal carne de
curcan.
30. Hot dog (sandvișuri), sandvișuri, hamburgeri
(sandvișuri), sandvișuri cu carne, sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri cu pește, sandviș din
brânză topită, sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri cu
carne de pui, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, hamburgeri cu brânză, hamburgeri
în pâine, hamburgeri introduși în franzelă,
hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri fiind
gătiți și introduși în chifle, sanvisuri continand
carne de pui, sos pentru carne pregătită la grătar.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food
la pachet, aprovizionare pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii de catering
mobil, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii de catering, consultații
privind rețetele de gătit, furnizare de alimente
și băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, servicii oferite de localuri tip
snack-bar, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, preparare de mâncăruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale bistrourilor,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de mâncare
la pachet, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 07855
(151) 01/11/2021
(732) SC AVI-GIIS SRL, STR.

PRINCIPALA, COM. MIHĂIEŞTI,
JUDEŢ VALCEA, SAT STUPAREI,
247388, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

AuGust DIN 1991

(531) Clasificare Viena:
08.05.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

───────
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(210) M 2021 07856
(151) 01/11/2021
(732) S.T. MANAGEMENT S.R.L.,

DN. 69,KM.10,TIMIS, COMUNA
SÂNANDREI, JUDEŢ TIMIŞ, SAT
SÂNANDREI, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

carnoteca TASTE
COLLECTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2021 07857
(151) 01/11/2021
(732) RODICA DUMITRESCU, SOS.

IANCULUI, NR. 53, BL. 102B, SC.
C, ET. 4, AP. 102, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 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)
Vismont

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,

combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capulu, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri sportive fără mâneci, confecții.

───────

(210) M 2021 07859
(151) 01/11/2021
(732) ADRIAN LIVIU POPESCU, STR.

NICOLAE IORGA NR. 31, JUDEŢ
CLUJ, TURDA, CLUJ, ROMANIA

(540)
POTAISSA

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

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

───────

(210) M 2021 07860
(151) 01/11/2021
(732) EK INSTAL VEST SRL, STR.

BACOVIA NR. 12, CAMERA
1, JUDEȚUL IAȘI, SAT VALEA
LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

EK INSTAL GAZE NATURALE
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(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 11.03.03; 11.03.09; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
alb

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

35. Publicitate și marketing, servicii de franciză,
lucrări de birou.
37. Verificare instalații gaze, revizie instalații
gaze, verificări tehnice periodice centrale
termice, proiectare instalații de utilizare gaze,
servicii legate de construcția centralelor
electrice, a instalațiilor de transport și de
acumulare a energiei, mai ales a rețelelor de
alimentare cu gaz și a acumulatoarelor de
gaze cât și a rețelelor de alimentare pentru
curentul electric, sisteme de reparații, operații de
întreținere și reparații incluse în această clasă
cu privire la centrale electrice, a rețelelor de
alimentare cu gaz și a acumulatoarelor de gaze.

───────

(210) M 2021 07861
(151) 01/11/2021
(732) DENISA MARIA TARA, STR.

UZINEI 2, AP. 2, MANSARDA,
JUDEȚUL SIBIU, CISNADIE,
555300, SIBIU, ROMANIA
TARA WILD RIDE SRL, STR.
UZINEI 2, AP. 2, MANSARDA,
JUDEȚUL SIBIU, CISNADIE,
555300, SIBIU, ROMANIA

(540)

wild ride tours & training

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 03.04.07; 03.04.14; 03.04.24;
27.05.01; 27.05.17

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

39. Servicii de organizare și ghidaj pentru
circuite și vizite turistice.
41. Servicii de antrenament (instruire), servicii
de instruire pentru motocicliști, organizare de
tururi ghidate, (excursii cu ghid), organizare de
curse automobilistice, de tururi și de evenimente
de curse (divertisment).

───────

(210) M 2021 07862
(151) 01/11/2021
(732) ROHAG PHARMA SRL, B-DUL

METALURGIEI NR. 468-472, BL.
C6, ET. 3, AP. 23, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
11 IUNIE NR. 51, BL. 1, SC. A,
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ROHAG

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
alimente pentru bebeluși, dezinfectanți și
antiseptice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate și articole sanitare, remedii
naturale și farmaceutice.
35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, 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,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a produselor
suplimente alimentare și preparate dietetice,
alimente pentru bebeluși, dezinfectanți și
antiseptice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate și articole sanitare,
remedii naturale și farmaceutice, aparate și
instrumente medicale și veterinare, dispozitive
pentru mobilitate, dispozitive pentru protecția
auzului, echipament pentru exerciții fizice,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
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uz medical, instrumente ajutătoare pentru sex,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, instrumente ajutătoare pentru hrănire
și suzete, mobilier medical și paturi, echipament
pentru deplasarea pacienților, protetică și
implanturi artificiale (exceptând transportul lor),
pentru a permite clientilor sa le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, servicii medicale,
servicii farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07863
(151) 01/11/2021
(732) ADRIAN GHILA, STR.

MIGDALULUI NR. 47, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ASTORIA

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea
şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou, vânzarea bunurilor imobiliare proprii,
cumpărarea de bunuri imobiliare, promovare
imobiliară, intermedieri în comerţul cu material
lemnos şi materiale de construcţii, intermedieri
în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi
de fierărie, intermedieri în comerţul specializat
în vânzarea produselor cu caracter specific,
intermedieri în comerţul cu produse diverse, în

special pentru construcţii, servicii de comerţ cu
ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, şi
produse de întreţinere.
36. Închirierea și subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, lucrări de construcţii a drumurilor
şi autostrăzilor, lucrări de construcţii a căilor
ferate de suprafaţă şi subterane, construcţia
de poduri şi tuneluri, lucrări de construcţii
a proiectelor utilitare pentru fluide, lucrări
de construcţii a proiectelor utilitare pentru
electricitate şi telecomunicaţii, servicii de
construcţii hidrotehnice, lucrări de construcţii a
altor proiecte inginereşti, lucrări de demolare
a construcţiilor, lucrări de pregătire a terenului,
lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii,
lucrări de instalaţii electrice, lucrări de instalaţii
sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat,
lucrări de instalaţii pentru construcţii, lucrări
de ipsoserie, lucrări de tâmplărie și dulgherie,
lucrări de pardosire şi placare a pereţilor,
lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de
geamuri, lucrări de finisare, lucrări de învelitori,
şarpante şi terase la construcţii, lucrări speciale
de construcţii, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții).

───────

(210) M 2021 07864
(151) 01/11/2021
(732) ADRIAN GHILA, STR.

MIGDALULUI NR. 47, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

B BOOZE TOWN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
43. Servicii de furnizare de băuturi și tutun,
servicii de comerț cu amănuntul și servicii de
comerț cu ridicata a băuturilor și produselor din
tutun.

───────

(210) M 2021 07865
(151) 01/11/2021
(732) ENERGY-XPLODE SRL, STR.

SCOLII NR. 101 E, JUDEȚ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR. 152, SC. 3, AP. 96,
JUDEȚ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

XE

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.06; 27.05.01

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

5. Suplimente dietetice și nutritive, suplimente
nutritive, suplimente nutritive minerale,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive
nu de uz medical, suplimente nutritive care
conțin în principal magneziu, suplimente nutritive
care conțin în principal calciu, suplimente
nutritive care conțin în principal zinc, suplimente
nutritive care conțin în principal fier, suplimente
nutritive din amidon adaptate pentru uz medical,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant, agenți de eliberare
sub formă de învelișuri de medicamente care
facilitează eliberarea suplimentelor nutritive,

batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte si parti ale
acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
articole de purtat pe cap pentru copii, costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), cizme, sutiene, şepci (articole
pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte din
imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie de
corp), manşoane / manşete (îmbrăcăminte),
rochii, capoate, pantofi sau sandale din iarba
esparto(espadrile), cape de blană, încălţăminte,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
mănuşi (îmbrăcăminte), cizmuliţe, pălării,
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), rochii tip
pulover / rochii tip salopetă, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, egări (pantaloni), mănuşi cu
un deget, apărători de urechi (îmbrăcăminte),
eşarfe circulare pentru gât/ protecţii pentru gât,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, îmbrăcăminte de stradă, salopete /
combinezoane, jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantalejupe, ponchouri, pijamale,
îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli de-a gata
(piese de îmbrăcăminte), sandale, eşarfeşaluri,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă,
fuste, pantaloni scurţi tip fustă, bonete, papuci,
furouri (lenjerie de corp), ghetre / şoşoni, articole
sport din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
flanele / pulovere / hanorace (pulovere), body-
uri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, colanţi, pantaloni, chiloţi, lenjerie de
corp/ desuuri, uniforme, văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă,
hanorace sport, pantaloni sport, bustiere
sport, sacouri sport, ghete sport, bluze sport,
jachete sport, echipament sportiv (articole de
imbracaminte si incaltaminte), maiouri sportive,
pantaloni sportivi, cămăși stil sport, încălțăminte
pentru sport, încălțăminte de sport, șorturi pentru
sport, îmbrăcăminte pentru sport, treninguri
(pentru sport), pantaloni de sport, șosete pentru
sport, maiouri pentru sport, pantaloni scurți
pentru sport, încălțăminte, nu pentru sport,
costume sportive pentru jogging, tricouri sportive
fără mâneci, îmbrăcăminte pentru practicarea
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sporturilor, șepci și căciuli pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze și șorturi pentru sport,
cămăși sport care absorb umezeala, pantaloni
sport care absorb umezeala, bustiere sport
care absorb umezeala, pantaloni matlasați de
uz sportiv, uniforme pentru sporturi de contact,
crampoane pentru atașare pe încălțămintea
sport, costume impermeabile pentru sporturi pe
apă, jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, articole sportive pentru acoperit capul
(cu excepția căștilor), îmbrăcăminte de sport
(care nu include mănușile de golf), articole de
îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte pentru
femei, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, încălțăminte pentru alergare, încălțăminte
de stradă, încălțăminte de atletism, încălțăminte
pentru antrenament, tricouri, tricouri polo, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri de fotbal,
tricouri tip polo, tricouri de tenis, geci, pantaloni
colanți, pantaloni scurți, pantofi de fotbal, ghete
de fotbal, încălțăminte de fotbal, șepci sportive,
mănuși, mănuși pentru motocicliști, mânuși
pentru condus, mănuși pentru cicliști, mănuși
de iarnă, mănuși de camuflaj, mănuși de
schi, mănuși (articole de îmbrăcăminte), fulare
(îmbrăcăminte), eșarfe pentru gât (fulare), fulare
(eșarfe pentru gât).
28. Aparate de interior pentru fitness, roți pentru
exerciții abdominale pentru fitness, echipamente
pentru sport, aparate pentru antrenament
sportiv, articole de sport, articole de gimnastică
și de sport, greutăți pentru picioare (articole de
sport), aparate pentru culturism (exerciții fizice),
aparate de gimnastică, aparate pentru exerciții
fizice, aparate pentru tonifierea corpului (exerciții
fizice), aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), biciclete statice
de antrenament, benzi pentru exerciții, bănci de
exerciții, bare pentru exerciții, gantere (pentru
ridicare de greutăți), mingi pentru sport, mingi
de sport, discuri pentru sport, mingi (articole
sportive), protecții inghinale pentru sportivi
(articole sportive), mingi gonflabile pentru sport,
plase (articole de sport), trambuline (articole
de sport), sănii (articole de sport), bănci de
uz sportiv, ținte pentru uz sportiv, echipament
sportiv de jucărie, mingi pentru practicarea
sporturilor, mănuși confecționate special pentru
sport, genți adaptate articolelor de sport, articole
și echipament de sport, măști de față pentru
sport, protecții de piept pentru sport, protecții
de corp pentru sport, protecții de umeri pentru
sport, protecții de mâini pentru sport, protecții
utilizate în activități sportive, rășină folosită de
către sportivi, plase folosite cu scopuri sportive,
mingi pentru sporturi cu rachetă, huse adaptate
pentru articole de sport, arme pentru paintball

(articole sportive), plăci pentru practicarea
sporturilor nautice, genți adaptate special pentru
echipamente sport, protecții de antebraț (articole
de sport), apărători de tibie (articole de
sport), apărători de genunchi (articole de
sport), apărătoare de tibie pentru uz sportiv,
plase pentru jocuri sportive cu minge, jucării,
jucării electronice, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării gonflabile, vehicule (jucării),
drone (jucării), jucării acționate mecanic, jucării
pentru copii, jucării din lemn, jucării electronice
didactice, jucării cu baterii, jucării de construit,
jucării electronice teleghidate, jucării din cauciuc,
jucării din metal, puzzle-uri (jucării), jucării
de lemn, jucării robot care se transformă,
jucării, jocuri și articole de joacă, jucării de
construit care se îmbină, vehicule cu patru
roți pentru copii (jucării), porți pentru fotbal,
genunchiere pentru fotbal, mănuși de fotbal,
mingi de fotbal, echipament pentru fotbal, mingi
medicinale, mingi de joacă, mingi de tenis,
pompe pentru mingi, mingi de handbal, mingi
de polo, mingi de antrenament, mingi pentru
gimnastică, mingi de plajă, mingi de rugbi, mingi
de baschet, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
jocuri sportive, mănuși de box, mănuși pentru
karate, mănuși pentru ridicarea de greutăți,
biciclete de jucărie, trotinete, skateboarduri,
skateboarduri (echipament recreativ), jocuri,
jocuri electronice, jocuri mecanice.
32. Băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare
nealcoolice cu aromă de fructe, băuturi
răcoritoare cu conținut caloric scăzut, apă tonică
(băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
băuturi energizante, băuturi energizante care
conțin cafeină, băuturi energizante (care nu
sunt de uz medical), băuturi izotonice, băuturi
izotonice (nu pentru uz medical).
35. Managementul afacerilor sportivilor,
promovare de competiții și evenimente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
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în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal.servicii de publicitate în legătură cu
eventimente de sporturi electronice, servicii de
promovare în legătură cu evenimente de sporturi
electronice, servicii de marketing în legătură cu
evenimente de sporturi electronice, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu activități sportive, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu competiții sportive, publicitate,
inclusiv promovare de produse și servicii
ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, marketing digital, marketing
promoțional, publicitate și marketing, campanii
de marketing, informații de marketing, marketing
de referință, marketing pe internet, servicii de
marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing prin telefon
(nu pentru vânzări), producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, servicii de marketing în
domeniul optimizării traficului pe site-uri web,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
servicii de promovare, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de promovare comercială,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de publicitate
și de promovare, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare și realizare de
expoziții comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic.

───────

(210) M 2021 07866
(151) 01/11/2021
(732) SANNIO MANAGEMENT SRL,

CALEA FLOREASCA NR. 60,
ETAJ 4,BIROU 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AMAVI GARDEN

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2021 07867
(151) 01/11/2021
(732) TOLLIN MICHELE, STR.

PODIȘULUI NR. 10-14, JUDEȚ
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

MIKI CRUNCH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.04; 02.09.08

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FDC614), negru, alb

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

43. Servicii de restaurant, servicii de bufet,
servicii de catering, servicii de autoservire,
servicii de fast-food care furnizează alimente și
băuturi.

───────
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(210) M 2021 07868
(151) 01/11/2021
(732) K NOI CLEANING S.R.L., STR.

ȘOSEAUA NAȚIONALĂ NR.8,
JUD IAȘI, MUNICIPIUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.3, AP.96,
JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

K NOI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.19; 26.04.01; 26.04.18;
29.01.11

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

clase:
37. Servicii de curățenie, curățenie în spațiile
comerciale, servicii de curățenie domestică,
servicii de curățenie industrială, curățenie în
spații publice, servicii de curățenie pentru
hoteluri, furnizare de servicii de curățenie,
servicii de curățenie pentru birouri, servicii de
curățenie și de portărie, servicii de menaj
(servicii de curățenie), închirierea de mașini
și echipament pentru curățenie, curățenie în
locații înainte și după evenimente, servicii de
curățenie pentru case din complexe rezidențiale,
servicii de curățenie pentru birouri, pe bază de
contract, servicii de curățenie pentru cluburi,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru centrele de divertisment, pe bază
de contract, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,

curățenie și întreținere, închiriere de mașini
și echipamente de curățenie și de spălat și
de uscat, curățare de covoare, reparații de
covoare, curățare covoare și carpete, închiriere
de mașini pentru curățarea de covoare, închiriere
de mașini pentru curățarea covoarelor, furnizare
de informații privind curățarea covoarelor și
preșurilor.

───────

(210) M 2021 07870
(151) 01/11/2021
(732) CRISTINA VULTUR, STR.

ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1, ,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA

(540)
VIP BANK

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

45. Servicii de proprietate intelectuală și
industrială, servicii juridice, servicii personale
şi sociale oferite de către terți, destinate
să satisfacă nevoile indivizilor, inclusiv online,
prin intermediul unei platforme de internet
sau aplicații mobile, consiliere în proprietate
intelectuală și industrială, inclusiv online, la
distanță sau virtual, prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
consiliere în drepturi de autor și drepturi conexe,
consiliere privind protecția activelor intangibile
sau necorporale, servicii juridice referitoare
la înregistrarea numelor de domenii, licențe
de proprietate intelectuală, mediere, arbitraj
şi servicii de arbitraj, gestionare drepturi de
autor, acordare de dată certă înscrisurilor
(servicii juridice), cercetări juridice, servicii de
siguranță pentru protejarea bunurilor şi activelor
necorporale ale persoanelor.

───────

(210) M 2021 07871
(151) 01/11/2021
(732) COSMIN CRISTINA VASILE, SAT

PETRESTI, INTRAREA FLORILOR,
NR. 7, COM. CORBEANCA, JUD.
ILFOV, COMUNA CORBEANCA,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Bucharest Arbitration Days
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2021 07872
(151) 01/11/2021
(732) CĂTĂLIN CIOFALCĂ, BLD. GHICA

TEI NR. 89, BL. T33, SC. 1, AP.
12, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HAULER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 172
C)

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

39. Transport, organizarea transportului,
parcare și depozitare vehicule, ancorare,
servicii de închiriere în legătură cu vehicule,
transporturi și depozitare, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu transportul, parcare și depozitare de
vehicule, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
ambalare pentru alimente, ambalare cadouri,
ambalare de alimente, ambalare de articole
pe bază de comandă și specificații ale altor
persoane, ambalare de articole pentru transport,
ambalare de produse alimentare, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea, ambalarea
aerosolilor conform comenzii și specificațiilor,
ambalarea de lichide conform comenzii și
specificațiilor, ambalarea produselor, antrepozit
vamal, antrepozitare vamală, antrepozitare
vamală de mărfuri, antrepozitare vamală de
vinuri, consultanță în domeniul serviciilor de
depozitare, oferită de call center-uri și de
hotline-uri, depozitare anterioară tranzitului
de marfă, depozitare criogenică, depozitare
criogenică de țesuturi biologice pentru implantări
ulterioare, depozitare de alimente, depozitare
de alimente congelate în magazii, depozitare
de ambarcațiuni, iahturi, bărci și de vehicule
maritime, depozitare de aparate casnice,
depozitare de aparate electrice, depozitare de
bagaje, depozitare de bagaje pentru pasageri,
depozitare de blănuri, depozitare de broșuri,

depozitare de băuturi, depozitare de bunuri
comerciale, depozitare de colete, depozitare
de containere, depozitare de containere și de
mărfuri, depozitare de cosmetice, depozitare de
deșeuri, depozitare de elemente componente,
depozitare de mobilier, depozitare de pachete,
depozitare de piese de vehicule, depozitare
de piese pentru autovehicule, depozitare de
produse, depozitare de produse agricole,
depozitare de produse farmaceutice, depozitare
de produse în magazii, depozitare de produse
în tranzit, depozitare de vinuri în condiții de
temperatură și umiditate controlată, depozitare
refrigerată de bunuri, depozitare temporară
a bunurilor personale, depozitare temporară
de chei, depozitare temporară de livrări,
depozitare în spații de refrigerare a fructelor
de mare, depozitare în magazii de produse
provenite de la ferme, depozitare în vrac,
depozitare și livrare de bunuri, depozitarea
apei în rezervoare, depozitarea articolelor
de îmbrăcăminte, depozitarea deșeurilor,
depozitarea energiei electrice, depozitarea
lichidelor, depozitarea mărfurilor, depozitarea
peste noapte a scrisorilor în magazii, depozitarea
produselor în lăzi, depozitarea și păstrarea
articolelor de îmbrăcăminte, încărcarea și
descărcarea de vehicule, furnizare de locatii
pentru autodepozitare pentru terti, furnizarea
de servicii de depozitare la bord, furnizarea
de informații în domeniul depozitării, servicii
de livrare și depozitare de bunuri, organizarea
depozitării bagajelor, înmagazinare, servicii de
depozitare, servicii de depozitare a bagajelor,
servicii de depozitare de colete, servicii de
depozitare de produse, servicii de depozitare
de încărcături, servicii de etichetare, servicii de
garderobă, servicii de îmbuteliere, servicii de
stocare, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare.

───────

(210) M 2021 07873
(151) 01/11/2021
(732) CĂTĂLIN CIOFALCĂ, BLD. GHICA

TEI NR. 89, BL. T33, SC. 1, AP.
12, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Rehaul
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Mobilă și mobilier, adăposturi și paturi pentru
animale, afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, recipiente și dispozitive de închidere și
suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic.

───────

(210) M 2021 07874
(151) 01/11/2021
(732) VLAD DIMA, ŞOS. STRĂULEŞTI

NR. 125A, SECTOR 1,
BUCURESTI , ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. ELOCINTEI NR.
8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Locanda del Vino
FONDATO 2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 05.03.13

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

33. Vinuri.
35. Publicitate, publicitate prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet
şi prin intermediul unui site web specializat,
servicii de comerţ (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul lor),

prezentarea pentru vânzare prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunturi publicitare,
promoții, furnizarea de informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, inclusiv servicii de
consultanţă, servicii de agenţii de import-
export, servicii oferite de lanţuri de magazine
si magazine online, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2021 07875
(151) 01/11/2021
(732) ROMERO S.R.L., B-DUL TRAIAN

VUIA NR. 8, BL. L3, AP. 23,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

MB Maia Bijou
BIJUTERII ALESE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.04.01;
26.04.11; 26.04.18; 27.05.24

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

clase:
14. Brățări de aur, aur, cercei de aur, bijuterii
din aur, inele din aur, lănțișoare de aur, pietre
prețioase, bijuterii din pietre prețioase, bijuterii cu
pietre prețioase, diamante, bijuterii cu diamante,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
29/10/2021-01/11/2021

pandantive, bijuterii-pandantive, bijuterii, metale
prețioase, ceasuri, ceasuri din aur.

───────

(210) M 2021 07876
(151) 01/11/2021
(732) SC XYLINO NATURAL HOME

STYLE SRL, CALEA DUMBRAVII
NR. 76 C2, CAM 5, ET. 2, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR CALEA DUMBRAVII,, NR
139, AP 2, SIBIU,, 550399, SIBIU,
ROMANIA

(540)

XYLINO Natural Home Style
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Cabane şi căsuţe din lemn, uşi din lemn,
porţi din lemn, pardosea din lemn, verande de
lemn.
20. Mobilier din lemn, paturi şi schelete de pat
din lemn, scaune din lemn, dulapuri din lemn,
mobilier şcolar, birouri din lemn, mese, mese de
cafea din lemn, bucătării din lemn, blaturi din
lemn, comode din lemn, mobilier de bar din lemn,
mese de toaletă din lemn, bănci din lemn, divane
din lemn, cufere din lemn, tâmplărie artistică,
obiecte decorative din lemn, figurine/ statuete din
lemn, rame oglinda din lemn, cuiere din lemn,
console din lemn, mobilier baie din lemn, cazi
baie din lemn, lavoare din lemn, scări din lemn,
rafturi din lemn, picioare de mobila din lemn,
rame pentru tablouri, plăci cu denumiri de firme
din lemn, tocătoare/doguri din lemn, suporturi
pentru umbrele din lemn.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele Nisa 19 şi 20 (cu exceptţa
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii
de vânzare cu amănuntul a produselor din

clasa 19 şi 20, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienţilor, organizare,
gestionare şi monitorizare a vânzărilor,
prezentare de produse, organizare de lansări de
produse, organizare de demonstaţii în scopuri
comerciale, furnizare de informaţii despre
produse consumatorilor, inclusiv prin internet,
servicii de asistenta şi consiliere comercială
pentru consumatori, servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice, publicare
de material publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitate online în reţele informatice,
realizarea de târguri şi expoziţii virtuale
online, cu scop publicitar, marketing comercial,
consultanţă privind promovarea vânzărilor,
gestionarea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, administraţie comercială.
40. Servicii de prelucrare hand made a lemnului.

───────



ERATĂ 
                                                            
 
 
            Referitor la depozitul M 2021 07259, din 08.10.2021, publicat în data de 15.10.2021,   
dintr-o eroare materială, lista de produse/servicii a fost publicată în mod eronat. Lista corectă de 
produse/servicii este: 
 
Clasa 21 
Ustentile cosmetice si de toaleta, respectiv: piepteni si periute de dinti electrice si neelectrice, ata 
dentara, raclete pentru curatarea limbii, articole de periat, perii electrice, perii de dinti electrice, 
ata dentara, ata dentara medicamentoasa, articole pentru curatarea dentara, dispensere pentru 
ata dentara, truse de voiaj/genti de cosmetice dotate, ustensile pentru toaleta, periute de dinti, 
periute de dinti, electrice, cutii pentru periute de dinti, periute interdentale pentru curatarea dintilor, 
suporturi pentru periute de dinti, peri pentru periute de dinti, capete pentru periute de dinti 
electrice, periute de dinti care se pun pe degete pentru bebelusi, truse de ingrijire dentara 
continand periute de dinti si ata dentara, irigatoare bucale, pulverizatoare pentru curatarea 
gingiilor si a dintilor, dispozitive pentru presat tubul de pasta de dinti, aparat pentru curatarea 
dintilor si gingiilor cu apa sub presiune, folosit acasa, periute pentru limba, distribuitoare de pasta 
de dinti, periute de dinti, periute de dinti manuale, recipiente pentru periute de dinti, dispozitive de 
curatare cu ultrasunete a protezelor dentare, distribuitoare de pasta de dinti; ustensile de toaleta; 
ustensile cosmetice, pentru igiena si pentru ingrijirea frumusetii; ustensile de uz menajer pentru 
curatat; perii si materiale pentru perii; cutii pentru pastrarea dintilor artificiali; dusuri de gura pentru 
curatarea dintilor si gingiilor. 
 
Clasa 41 
Educatie; furnizarea de instruire; organizarea si coordonarea conferintelor, congreselor; cursuri 
de formare; furnizare de cursuri de educatie continua in domeniul stomatologic; cursuri prin 
corespondenta; organizare de cursuri; coordonare de cursuri; servicii de formare profesionala; 
furnizare de cursuri de formare profesionala; servicii de educatie si formare profesionala; formare 
profesionala privind evitarea problemelor de sanatate; elaborarea de materiale didactice 
distribuite la seminarele de formare profesionala; instruire; pregatire si instruire; instruiri in 
ingrijirea dentara; servicii de instruire in domeniul dentar; pregatire in arta infrumusetarii; instruire 
in domeniul medical; predare in domeniul medical; publicare de publicatii medicale; consiliere in 
materie de pregatire medicala; publicare de lucrari stiintifice privind tehnologia medicala; furnizare 
de cursuri de instruire in domeniul medical; proiectare de filme cinematografice in scopuri 
medicale; coordonare de seminarii de instruire pe probleme medicale; servicii de instruire in 
domeniul tulburarilor medicale si tratamentelor aferente; publicare si emitere de documente 
stiintifice in legatura cu tehnologia medicala; furnizare de cursuri educationale; realizare de 
cursuri lae rormare continua in medicina; instruiri in ingrijirea dentara; instruire si invatamant 
medicale; cursuri de pregatire in medicina; servicii educative in domeniul medicinei; organizare 
de seminarii si congrese in domeniul medicinei; publicare de jurnale, carti si manuale in domeniul 
medicinei. 
 
Clasa 44 
Servicii medicale; servicii de stomatologie; servicii de ingrijire sanitara si de infrumusetare pentru 
persoane si animale; servicii de spitalizare; servicii de telemedicina; servicii de stomatologie; 
servicii de clinica medicala si servicii de analiza medicala in scopul diagnosticarii si tratamentului 
furnizate de laboratoare medicale; servicii de consultanta in farmacie; servicii de centru de 
sanatate; servicii de medicina alternativa; servicii stomatologice; ingrijirea sanatatii; servicii de 
centre de sanatate; consiliere in domeniul sanatatii; servicii de analize medicale in scop de 



diagnostic si tratament furnizate de laboratoare medicale; examinare medicala (screening); 
depistare medicala (screening); servicii medicale de diagnostic (testare si analiza); compilarea de 
rapoarte medicale; servicii pentru pregatirea rapoartelor medicale; servicii de pedodontie; servicii 
medicale clinice; asistenta medicala; asistenta stomatologica; inchirierea de echipamente 
medicale; ingrijire, medicala; informatii medicale; stomatologie estetica; consiliere in domeniul 
stomatologiei; servicii de consiliere in materie de instrumente stomatologice; furnizare de 
informatii despre stomatologie; anestezie dentara; servicii de radiografie; servicii de igiena 
dentara; controale medicale; inchirierea echipamentelor medicale; efectuarea examenelor 
medicale; servicii de tratament medical; inchiriere de echipament medical si de ingrijire medicala; 
servicii prestate de farmacisti pentru elaborarea retetelor; chirurgie plastica; examinarea medicala 
a persoanelor; servicii de albire a dintilor; servicii de curatare a dintilor; fixare de proteze; montare 
de pietre pretioase in proteze dentare; servicii oferite de clinici dentare; chirurgie estetica; servicii 
de consultanta cu privire la tratamentele de infrumusetare; chirurgie; servicii de consultanta in 
domeniul chirurgiei; spitale; servicii de consiliere privind instrumentele chirurgicale; inchiriere de 
roboti chirurgicali; servicii de imagistica medicala; servicii de informatii medicale furnizate pe 
internet; servicii de consiliere in materie de instrumente medicale; servicii de caritate, respectiv 
furnizarea de servicii medicale; consultanta medicala cu privire la pierderea auzului; furnizare de 
informatii medicale in domeniul dermatologiei; servicii de testare medicala in scopul diagnosticarii 
sau pentru tratament; servicii de asistenta tehnica medicala in materie de sanatate; consultanta 
si servicii de informatii despre produse medicale; furnizare de servicii de asistenta medicala la 
evenimente sportive; servicii de ingrijire medicala pentru pacientii internati si externi; servicii de 
clinici medicale de zi pentru copii bolnavi; consiliere referitoare la necesitatile medicale ale 
persoanelor in varsta; servicii de implantologie; servicii medicale pentru indepartarea, tratamentul 
si prelucrarea sangelui uman; eliberare de produse farmaceutice, pe baza de prescriptie 
medicala; furnizare de servicii online de fise medicale, cu exceptia odontologiei; servicii oferite de 
laboratoare medicale pentru analiza probelor recoltate de la pacienti; furnizare de informatii in 
materie de inchiriere de masini si aparate medicale; consultatii medicale; consultatii 
stomatologice; fixare de dispozitive protetice; fixare de membre artificiale, de dispozitive protetice 
si de proteze; servicii medicale oferite de clinici medicale; servicii medicale furnizate prin telefon 
(servicii medicale); inchiriere de instrumente medicale; furnizare de echipamente medicale; 
planificare de tratamente medicale; servicii de analize medicale; inchiriere de instrumente 
stomatologice; furnizare de asistenta medicala pentru monitorizarea pacientilor care urmeaza un 
tratament medical; furnizare de terapii cu laser pentru tratarea afectiunilor medicale; servicii de 
tratamente medicale oferite de clinici si spitale. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 


