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Cereri Mărci publicate în 09/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00311 02/02/2021 POSH BABY BRANDS SRL POSH Posh Baby Brands

Showroom ALL IN THE NAME
OF OUR CHILDREN

2 M 2021 00481 02/02/2021 IARNA CREATIV SRL O Good life

3 M 2021 00484 02/02/2021 ELENORIZE DEVELOPMENT
SRL

VELUXIO-HoMe pasiune pentru
lenjerii

4 M 2021 00698 02/02/2021 VLADIMIR MOLDOVANU MOOOBILA

5 M 2021 00708 02/02/2021 VLADI BELTECHI LOTUS SPORT fitness concept

6 M 2021 00747 02/02/2021 ANDREI-HORATIU HANCU
ADRIAN CĂRĂUȘU

ZA'ATAR

7 M 2021 00749 02/02/2021 BIOELITE VERT SRL MINI TORCH

8 M 2021 00750 02/02/2021 SC EDIFIL IT SRL PROLAPTOP

9 M 2021 00751 02/02/2021 ROMCHIM PROTECT SRL REVIVO

10 M 2021 00752 02/02/2021 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETI Nimbo

11 M 2021 00754 02/02/2021 FITT INSTAL TRADE INSTAL
DOSPINA BOGDAN

IDEAL

12 M 2021 00755 02/02/2021 SEDA SRL YS YELLOW SQUARE

13 M 2021 00756 02/02/2021 SEDA SRL BS BLUE SQUARE

14 M 2021 00757 02/02/2021 AMINA TINA SHAMMAT
HAND CLINIC SRL

Hand Clinic

15 M 2021 00758 02/02/2021 DAVID PINZARU DAVSIN MOBILIER

16 M 2021 00759 02/02/2021 MOBILE TECH PROTECTION
SRL

MTP

17 M 2021 00760 02/02/2021 S.C FORTE VITA FARM SRL FARMACIILE FORTE Vita Farm
PREŢUIEŞTE SĂNĂTATEA !

18 M 2021 00761 02/02/2021 SERVE CEPTURA SRL 3 PENTRU VINUL ROMANESC

19 M 2021 00762 02/02/2021 ILMI-UNIC COM SRL MERERO

20 M 2021 00763 02/02/2021 CARLA - ADELINA IŢU
FELICIA-ANCUŢA COSTIL
VANESSA MÎNDRUŢ

HNK NIKTO BRAND

21 M 2021 00766 02/02/2021 SC PASSAGE FOOD SRL Cracky COVRIG DREPT

22 M 2021 00768 02/02/2021 MRK GRIFF ELIXIR SRL St. Martin's Elixir - ORGANIC
FOOD AND DRINK -
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 00769 02/02/2021 LIGHTHOUSE INVESTMENT

S.R.L.
CHAMP DU GOLF SPORTS &
LEISURE

24 M 2021 00770 02/02/2021 LAVIOD IMPEX SRL ZIMBRU

25 M 2021 00771 02/02/2021 NATURAL 4 PUBLIC
RELATIONS SRL

tangotangent

26 M 2021 00772 02/02/2021 ANA-MARIA NICOLAU a atelier Coffee, Flowers & Books

27 M 2021 00773 02/02/2021 SC DENTALMED-CLINICA
STOMATOLOGICA SRL

DENTALMED CHARLES DE
GAULLE

28 M 2021 00774 02/02/2021 SC DENTALMED-CLINICA
STOMATOLOGICA SRL

LUXURY DENTAL TREATMENT

29 M 2021 00775 02/02/2021 SC DENTALMED-CLINICA
STOMATOLOGICA SRL

SĂNĂTATEA NU ARE PREȚ

30 M 2021 00776 02/02/2021 SC DENTALMED-CLINICA
STOMATOLOGICA SRL

ONE DAY DENTAL
TREATMENT

31 M 2021 00777 02/02/2021 FRANC ART BEAUTY
COMPANY SRL

WOMEN COUTURE

32 M 2021 00778 02/02/2021 UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT Univer Muştar

33 M 2021 00779 02/02/2021 UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT Univer Sos Remoulade Gust
Original Univer

34 M 2021 00780 02/02/2021 UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT Univer Sos Maioneză de post

35 M 2021 00781 02/02/2021 UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT Univer Ketchup dulce

36 M 2021 00782 02/02/2021 UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT Univer Sos Maioneză Gust
Original Univer

37 M 2021 00783 02/02/2021 UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT Univer Eros PISTA ARDEI IUTE,
TOCAT

38 M 2021 00784 02/02/2021 UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT Univer Edes ANNA ARDEI
DULCE, TOCAT

39 M 2021 00785 02/02/2021 UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT Univer CREMĂ GULAŞ DULCE

40 M 2021 00786 02/02/2021 UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT Univer Sos Usturoi cu pulpă de
usturoi Gust Original Univer

41 M 2021 00787 02/02/2021 UNIVER SZOVETKEZETI ZRT Univer Piros Arany PASTĂ DE
ARDEI DULCE

42 M 2021 00788 02/02/2021 SINDICATUL INDEPENDENT
AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
PREUNIVERSITAR DIN
JUDEȚUL TIMIȘ

BANAT CASA

43 M 2021 00789 02/02/2021 C.C.D. TEX DESIGN S.R.L. Melisor
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
44 M 2021 00790 02/02/2021 G4 GLOBAL JOURNALISM

S.R.L.
aconomedia

45 M 2021 00791 02/02/2021 HORIA IOAN SAN-PETRU 4A PRF

46 M 2021 00792 02/02/2021 ROMSUINTEST PERIS SA Ferma Periş DIN 1963 GUSTUL
CUNOSCUT

47 M 2021 00793 02/02/2021 ROMSUINTEST PERIS SA FERMA PERIȘ PORCUL
ROMÂNESC DE PERIȘ DIN
1963

48 M 2021 00794 02/02/2021 S.C. PIZZA ZORELELOR SRL pizzanteria

49 M 2021 00796 02/02/2021 VIBE EVENTS MANAGEMENT
SRL

VIBE

50 M 2021 00797 02/02/2021 MAXWEAR SRL MAXWEAR

51 M 2021 00798 02/02/2021 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

tâlctalk

52 M 2021 00799 02/02/2021 DOMAINE VINARTE SRL TEMERAR

53 M 2021 00800 02/02/2021 SARBU EMILIAN RARES RARA Construim pentru Tine

54 M 2021 00801 02/02/2021 ANDREI DUMITRU SORBALA iOLV iOLIVER
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(210) M 2021 00311
(151) 02/02/2021
(732) POSH BABY BRANDS SRL,

STR. MAMAIA, BULEVARD
213, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANŢA, 900559,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

POSH Posh Baby Brands
Showroom ALL IN THE

NAME OF OUR CHILDREN

(531) Clasificare Viena:
18.01.19; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.02

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

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

───────

(210) M 2021 00481
(151) 02/02/2021
(732) IARNA CREATIV SRL, STR.

VASILE LASCAR NR.137, CAMERA
2, AP. 5, SECTOR 2,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

O Good life

(531) Clasificare Viena:
26.11.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17

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

24. Lenjerie de pat și pături pentru pat.
───────

(210) M 2021 00484
(151) 02/02/2021
(732) ELENORIZE DEVELOPMENT SRL,

STR TARGU JIU NR.25, CAMERA
2, SAT STEFANESTI DE JOS, JUD.
ILFOV, COMUNA STEFANESTI DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

(540)

VELUXIO-HoMe
pasiune pentru lenjerii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
01.01.05

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
negru

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

24. Lenjerie de pat și pături pentru pat.
───────
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(210) M 2021 00698
(151) 02/02/2021
(732) VLADIMIR MOLDOVANU, STR.

MATEI BASARAB NR.94, BL. L12
SC B, AP 38, ET 4, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030676, ROMANIA

(540)

MOOOBILA

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 27.05.17

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

20. Mobilier
35. Publicitate online

───────

(210) M 2021 00708
(151) 02/02/2021
(732) VLADI BELTECHI, DRUMUL

FERMEI NR. 103, BLOC NR. 1,
JUD. ILFOV, POPESTI LEORDENI
, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

LOTUS SPORT
fitness concept

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
05.05.16; 05.05.20; 26.01.03; 26.01.16

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

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.

───────

(210) M 2021 00747
(151) 02/02/2021
(732) ANDREI-HORATIU HANCU, STR.

MIHAIL SADOVEANU NR.31,
SC.A, AP.5, JUD. HARGHITA,
MIERCUREA-CIUC, HARGHITA,
ROMANIA
ADRIAN CĂRĂUȘU, STR.. ȘUŞIŢA
NR.10, ET.1, AP.9, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ZA'ATAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

29. Carne si produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci si leguminoase prelucrate,
mâncăruri preparate, alimente semipreparate și
gustări sărate, ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, uleiuri și grăsimi, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
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comestibile, aripioare de pui, bacon, bratwurst
(cârnaţi), bucăți de carne de pui, bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
bucăți de curcan, cabanoși pe băț, cabanoși
pentru hotdog, cârnați butifarra, cârnați chorizo,
cârnați knackwurst, cârnați polonezi kielbasa,
carne, carne afumată, carne de broască-taur,
carne de curcan, carne de curcan gătită, carne
de mânzat, carne de pasăre, carne de pasăre
gătită, carne de porc, carne de porc gătită
lent la cuptor (pulled pork), carne de pui gătită
lent la cuptor (pulled chicken), carne de pui
proaspătă, carne de rață, carne de rață gătită,
carne de vânat, carne de vită, carne de vită
feliată, carne de vită gătită lent la cuptor (pulled
beef), carne de vită preparată, carne de vită
sărată și conservată (corned beef), carne feliată,
carne fiartă în sos de soia (tsukudani meat),
carne friptă, carne prăjită, carne prăjită de
pui, carne preparată, carne proaspătă, carne
proaspătă de pasăre, carne tocată, carne uscată,
cărnuri gătite, cassoulet (tocană de carne cu
fasole), chiftele de pui, chiftele din carne de
pui, chiftele din carne de vită, cotlete de porc,
crochete de pui, cruste de bacon, curcan, curcan
proaspăt, felii de carne de oaie, felii de pastă
de curcan pentru burgeri vegetarieni, ficat, file
de porc, file din piept de pui, frigărui de miel,
friptură de carne de porc, friptură de curcan,
friptură de gâscă, friptură de miel, friptură de
pasăre, friptură de porc, friptură de rață, friptură
de vită, fripturi, găluște (din carne), gustări
pe bază de carne, hamburgeri, hamburgeri de
carne, hamburgeri de curcan, hamburgeri de
vită, hamburgeri din carne de pui, jambon, paste
de carne, pastramă, pastramă de porc, pastramă
de pui, pastramă de rață, pastramă din carne
de vită, pate de ficat foie-gras, pui la grătar
(yakitori), pui preparat, pui teriyaki, pulpe de
pui, quenelle (cremă tartinabilă de peşte), roast
beef (friptură de carne la cuptor), salată de
pui, șașlâc (frigărui), satay (frigărui de carne
cu sos), umplutură de carne pentru plăcinte,
yakitori (carne de pui), vânat, pate de ficat, pateu
de ficat de gâscă, pateuri din carne, pateuri
tartinabile din carne de pui, pateuri pe bază de
carne, produs tartinabil pe bază de fructe de
mare, produs tartinabil pe bază de pește, produs
tartinabil pe bază de pește afumat, amestecuri
de brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză alba,
brânză albă moale, brânză cancoillotte, brânză
cheddar, brânză cu condimente, brânză cu
conținut scăzut de grăsimi, brânză cu ierburi,
brânză cu mucegai, brânză cu pastă moale,
brânză de oaie, brânză din lapte de capră,
brânză prelucrată, brânză proaspătă de vaci,
brânză quark, brânză rasă, brânză sub formă de

sosuri de înmuiat, brânză tartinabilă, brânzeturi
albe moi, scurse, brânzeturi maturate, brânzeturi
maturate moi, brânzeturi proaspete, brânzeturi
proaspete nematurate, cremă de smântână
(creme fraiche), creme de brânză, deserturi
din iaurt, deserturi pe bază de lapte, deserturi
preparate din produse lactate, deserturi reci din
produse lactate, shake-uri din lapte, sosuri de
brânză, sosuri pe bază de lactate, sosuri pentru
gustări, tempeh, ouă preparate, ouă marinate,
uleiuri aromatizate, ulei pentru salate, uleiuri cu
mirodenii, uleiuri pentru gătit, uleiuri solidificate
pentru alimente, unt de semințe, unt pentru gătit,
amestecuri de snack-uri constând din fructe și
fructe cu coajă lemnoasă prelucrate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe deshidratate
și fructe cu coajă lemnoasă procesate, ardei
conservati, ardei iuți chili, umpluți, ardei iuți
conservați, ardei iuți murați, ardei iuți verzi,
preparați, ardei jalapeño murați, ardei jalapeno
pane și prăjiți, ardei, preparați, ardei roșii
preparați, cartofi prăjiți sub formă de aperitive,
cartofi, preparați, cartofi răzuiți prăjiți (hash
browns), castane prăjite, castane prăjite cu
zahăr, cartofi pai, cartofi fierți, cartofi dulci
preparați, chiftele de cartofi, chips-uri, chipsuri
(cartofi prăjiți), chipsuri de cartofi dulci mov,
chipsuri de legume, chipsuri de varză creață,
chipsuri din manioc, chipsuri din yucca, chipsuri
pe bază de legume, fasole gătită în sos de
soia (kongjaban), fasole reprăjită, fasole roșie
cu ardei iute, fasole, fasole albă în sos tomat,
fructe aromatizate, fructe coapte, flori uscate
comestibile, flori comestibile, preparate, felii
prăjite de cartofi, gustări pe bază de alune,
gustări pe bază de cartofi, gustări pe bază
de fructe, gustări pe bază de fructe confiate,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
gustări pe bază de fructe uscate, gustări pe
bază de lapte, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de nucă de cocos, gustări
pe bază de porumb dulce, gustări pe bază
de tofu, legume amestecate, legume decojite,
legume gătite, legume în saramură, legume
marinate în sos de soia, legume preparate la
grătar, piure de cartofi, piure de ciuperci, piure
de legume, rizomi preparați, roșii, preparate,
sarmale, sos de fasole, sos iute cu castraveți,
spanac gătit, varză de bruxelles, preparată,
jeleuri de legume, pastă de dovlecei, pastă de
guava, pastă de măsline, paste de legume,
pastă de vinete, produse tartinabile din fructe,
produse tartinabile pe bază de legume, produse
tartinabile pe bază de trufe (creme de trufe), supă
de pui, supă de vită condimentată (yukgaejang),
supă din ciolan de vită (seolleongtang), supă
groasă, supă instant, supe, supe de legume,
supe miso, alimente gătite, constând în totalitate
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sau în cea mai mare parte din carne, cartofi
umpluți, consommé-uri, falafel, feluri de mâncare
preparate din carne, frigărui shish kebab, galbi
(mâncare pe bază de carne la grătar), ghiveci
cu ouă, gătit la vapori, mâncare gătită constând
în principal din carne de pui prăjită fâșii și pastă
de ardei iute fermentat (dak-galbi), mâncare
gătită constând în principal din carne de vită
prăjită fâșii și sos de soia fermentat (sogalbi),
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-jjigae),
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) ouă, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) bacon, mâncăruri preparate
care constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri preparate care constau
în principal din kebab, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din fructe de mare,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne de vânat, mâncăruri preparate conținând
în principal curcan, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care
conțin în principal carne de pui), mâncăruri
preparate pe bază de carne, plăcintă cu carne,
ragut (tocăniță cu carne), salate aperitiv, salate
preparate, sashimi (peşte crud), sos de brânză
velveeta amestecat cu ardei iuți chili, salate cu
carne de pasăre, salate de cartofi, salate de
legume, salate pe bază de cartofi, surimi, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume), tocană cu curry semipreparată, tocană
de vită, tocane (alimente).
30. Biluțe de brânză (snackuri), bibimbap (orez
amestecat cu legume și carne de vită), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți cu aromă
de plante, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din orez
în formă de granule (arare), biscuiți din orez
(senbei), biscuiți sărați din orez, biscuiți umpluți
cu brânză, blat de pizza, blaturi de pizza, blaturi
de pizza coapte în prealabil, brioșe, bulete de
brânză expandate (snacksuri de porumb), bulete
din orez, chifle fierte în aburi umplute cu carne
tocată (nikumanjuh), chifle umplute, chipsuri de

orez, chipsuri din aluat wonton, clătite, clătite
americane, clătite cu ceapă verde (pajeon),
clătite din fasole mung (bindaetteok), clătite
kimchi (kimchijeon), colțunași din aluat tipici
bucătăriei asiatice (somosa), crusta de pizza,
frigănele, hamburgeri cu brânză, hamburgeri
fiind gătiți și introduși în chifle, hamburgeri în
pâine, hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri
introduși în franzelă, hamburgeri (sandvișuri),
hot dog (sandvișuri), lipii cu pui, mâncăruri care
includ paste, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, orez amestecat cu legume și carne de
vită (bibimbap), pizza, pizza fără gluten, pizza
împăturită (calzone), pizza preparată, pizza
proaspătă, plăcintă cu carne, plăcinte, plăcinte
cu carne, plăcinte cu carne de pasăre sau de
vânat, plăcinte cu carne de pasăre, plăcinte cu
carne de porc, plăcinte cu carne de pui, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne tocată,
plăcinte cu legume, plăcinte cu ouă, plăcinte
cu vânat, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, rulouri de primăvară,
sandvișuri care conțin carne de vită tocată,
sandvișuri care conțin hamburgeri, sandvișuri
cu carne, sandvișuri cu carne de pui, sanvisuri
continand carne de pui, sendvișuri cu carne de
curcan, snacksuri răsucite cu gust de brânză,
tabbouleh (salată libaneză), piure de ghimbir
(condiment), piure de usturoi, piureuri de legume
(sosuri), sambal (condiment pe bază de ardei
iute), sambal oelek (sos din ardei iute roșu
măcinat), sos alfredo, sos aromat de tip hon-
mirin, sos concentrat, sos cu brânză, sos de
anghinare, sos de arahide, sos de ardei iute,
sos de ardei iute sriracha, sos de carne de pui,
sos de chili, sos de creveți, sos de roșii, sos de
soia, sos de usturoi (alioli), sos dulce și acrișor,
sos iute, sos maro, sos pentru carne pregătită la
grătar, sos pentru kebab, sos pentru paste, sos
picant, sos remoulade, sos sambal (sos din ardei
iute roșu măcinat), sos tartar, sos teriyaki, sos
uscat sub formă de pudră, sos worcestershire,
sosuri barbecue, sosuri condimentate, sosuri
cu hrean, sosuri cu ierburi, sosuri de carne,
sosuri de ciuperci, sosuri pentru gustări, sosuri
pentru mâncare, sosuri pentru orez, sosuri
pentru pizza, sosuri pentru pui, sosuri pentru
salate, sosuri salsa, sosuri satay, biscuiți cu
ceapă sau brânză, biscuiți din pâine, biscuiți
dulci sau sărați, lomper (lipie pe bază de cartofi),
lipii pentru sandvișuri (pâine), lipie pe bază
de cartofi, lipie, pâine aromată cu condimente,
rulade de bacon, rulouri de pâine umplute,
rulouri umplute, snacks-uri crocante, baclava,
plăcinte fără carne, rulouri cu ou, sachima,
sufleuri, tarte, condimente de copt, orz perlat
(pregătit), mămăligă (polenta), mâncăruri făcute
din cereale coapte, orez condimentat, onigiri
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(găluște de orez), orez fiert, orez gătit la aburi,
orez gătit și uscat, orez prăjit, orez preparat, orez
sălbatic (preparat), făină pentru pizza, kasha
(mâncare), aluat, aluat congelat pentru biscotti,
aluat de drojdie cu umpluturi care conțin fructe,
aluat de drojdie cu umpluturi care conțin legume,
aluat de drojdie cu umpluturi care conțin carne,
aluat de pâine, aluat dospit, aluat pentru biscuiți,
aluat pentru pateuri, aluat pentru pizza, aluat
pentru prepararea clătitelor, amestec pentru
aluat de pizza, amestec pentru aluat tempura,
amestec pentru chifle cu lapte, amestecuri
de aluat, amestecuri de pizza, amestecuri
de făină utilizate pentru copt, amestecuri
gata pregătite pentru copt, amestecuri pentru
clătite sărate, amestecuri pentru gogoși,
amestecuri pentru pâine, amestecuri pentru
pâine integrală, biscotti, compoziții pentru
clătite, pateuri de foietaj, condimente, curry
(condimente), condimente comestibile, chutneys
(condimente), hrean (condimente), mirodenii
(condimente), sosuri (condimente), condimente
aromate, amestecuri de condimente, amestec
de condimente, preparate de condimente,
extracte de condimente, arome și condimente,
condimente pentru pizza, sare cu condimente,
sosuri marinate continand condimente, praf
de muștar (condimente), ardei iuți uscați
(condimente), amestecuri de condimente curry,
semințe de susan (condimente), pastă de
ghimbir (condimente), condimente sub formă
de prafuri, condimente sub formă de pudră,
amestec de condimente sloppy joe, sare,
mirodenii, arome și condimente, condimente pe
bază de legume pentru paste, ierburi uscate.
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, servicii de comandă (pentru
terți), management de restaurant pentru terți,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, promovarea afacerii (publicitate),
administrare de afaceri, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, conducerea afacerilor comerciale
în numele terților, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
publicitate online.
39. Livrare de pizza, servicii de livrare, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
alimente, livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum.
43. Servicii de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering tip fast-fod cu

autoservire, servicii de catering, servicii de
catering pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de catering mobil, servicii de catering
pentru firme,serviciu de catering pentru instituții,
servicii de catering pentru școli, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
instituții educaționale, servicii de catering pentru
centre de conferințe, servicii de catering
pentru case de oaspeți, restaurante (servirea
mesei), restaurante de delicatese, restaurante
pentru turiști, servicii de restaurant și bar,
rezervări pentru restaurante și mese, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, snack-baruri, localuri tip snack-bar,
servire de băuturi alcoolice, servire de alimente
și băuturi, servicii de bar cu servire de vin, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servire de mâncare destinată
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor.

───────

(210) M 2021 00749
(151) 02/02/2021
(732) BIOELITE VERT SRL, STR.

LITOVOI-VODA, NR. 18, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CONSTANTIN
DANIEL NR. 4, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
MINI TORCH

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

9. Lanterne optice, lanterne de semnalizare,
baterii pentru lanterne de buzunar
11. Lanterne electrice, lanterne solare, lanterne
reîncărcabile, lanterne de buzunar, lanterne
tip pointer, lanterne pentru iluminat, lanterne
pentru scufundări, lanterne de iluminat, lanterne
de biciclete, lanterne pentru biciclete, lanterne
pentru vehicule, lanterne cu lentilă fresnel,
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lanterne cu dispozitive electrice reîncărcabile,
lanterne în formă de stilou, lanterne pentru cap,
lămpi portabile (pentru luminat)
35. Optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul

───────

(210) M 2021 00750
(151) 02/02/2021
(732) SC EDIFIL IT SRL, CALEA

MOSILOR NR.80, ET.5, CAMERA 2,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030152,
ROMANIA

(540)
PROLAPTOP

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

37. Instalare şi reparaţii pentru calculatoare,
reparații de calculatoare, instalare de
calculatoare, întreținere de calculatoare,
reparare de calculatoare defecte, reparații
sau întreținere de calculatoare, servicii de
reparare de calculatoare, instalare și reparații
de calculatoare, servicii de instalare a
calculatoarelor.

───────

(210) M 2021 00751
(151) 02/02/2021
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

ZORILOR, SAT FILIPEŞTI, JUD.
BACĂU, FILIPEŞTI, 607185,
BACĂU, ROMANIA

(540)
REVIVO

(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.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2021 00752
(151) 02/02/2021
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM ŞIRKETI , ORGANIZE
SANAYI BOLGESI NR. 11, CADDE
ESKISEHIR, TURCIA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, ROMANIA

(540)

ETI Nimbo

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.12

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

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

30. Biscuiţi, ciocolată produse de patiserie,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), napolitane,
torturi/prăjituri, tarte, deserturi (produse de
cofetărie), respectiv deserturi preparate
(produse de patiserie), spume pentru desert
(produse de cofetărie), deserturi pe bază de
făină şi ciocolată, pâine, preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de orez,
gustări pe bază de cereale, produse din
boabeexpandate de cereale, terci de ovăz,
cereale pentru mic-dejun, îngheţată, gheaţă
comestibilă.

───────
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(210) M 2021 00754
(151) 02/02/2021
(732) FITT INSTAL TRADE INSTAL

DOSPINA BOGDAN, STR..
TACHE IONESCU NR.8, JUD.
ARGEŞ, PITESTI, 110143, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

IDEAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 27.05.17

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

9. Presostate, detectoare de fum, instrumente
de control al temperaturii (termostate),
termostate digitale pentru controlarea
temperaturii.
11. Regulatoare de gaz, incalzitoare
instantanee, boilere pe gaz, încălzitoare de apă
și boilere, boilere pe gaz de uz casnic, boilere cu
gaz pentru producerea de apă caldă menajeră

───────

(210) M 2021 00755
(151) 02/02/2021
(732) SEDA SRL, STRADA PARIS, NR

26-32, JUD. BRAŞOV, PREJMER,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

YS YELLOW SQUARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 26.04.01; 29.01.12

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

clase:

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului

───────
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(210) M 2021 00756
(151) 02/02/2021
(732) SEDA SRL, STRADA PARIS, NR

26-32, JUD. BRAŞOV, PREJMER,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BS BLUE SQUARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 26.04.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(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
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal

───────

(210) M 2021 00757
(151) 02/02/2021
(732) AMINA TINA SHAMMAT,

PRINCIPALA 20, JUD. BIHOR,
CIUMEGHIU, 417195, BIHOR,
ROMANIA
HAND CLINIC SRL, STR.
BARCELONA 4C, AP 10, JUD.
TIMIS, DUMBRAVITA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Hand Clinic

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, asistență medicală pentru animale,
servicii de agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, servicii de îngrijire a animalelor,
servicii veterinare.

───────

(210) M 2021 00758
(151) 02/02/2021
(732) DAVID PINZARU, STR. VOINTEI

NR. 1A, JUD. SUCEAVA, RADAUTI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
DAVSIN MOBILIER

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar, mobilier.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comandă online în domeniul comerţului
de mobilier, servicii de marketing în domeniul
comerţului de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de mobilier, administrarea
afacerilor care privesc comerţul cu diverse tipuri
de mobilier.

───────
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(210) M 2021 00759
(151) 02/02/2021
(732) MOBILE TECH PROTECTION

SRL, STRADA DUNARII,
BLOC 585, SC A, AP 6, JUD.
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
140002, TELEORMAN, ROMANIA

(540)
MTP

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

9. Mecanisme pentru aparate cu preplată,
extinctoare, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, materiale înregistrate,
magneţi, echipament pentru scufundări,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, huse
pentru telefoane, conectoare pentru telefoane,
adaptoare pentru telefoane, căști pentru
telefoane, baterii pentru telefoane, etuiuri
pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
inteligente, tastaturi pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane mobile, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, afișaje pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, căști
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
difuzoare pentru telefoane mobile, etuiuri
pentru telefoanele celulare, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, dispozitive mâini libere
pentru telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane alimentate cu energie
solară, prize de extensie pentru telefoane,
cabluri USB pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, camere video
pentru telefoane inteligente, huse din piele
pentru telefoane mobile, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, huse din piele pentru
telefoane inteligente, surse de alimentare
pentru telefoane inteligente, căști fără fir
pentru telefoane inteligente, suporturi de

telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
adaptate pentru ecrane de calculatoare,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, huse pentru laptopuri,
genți adaptate pentru laptopuri, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi pentru
răcirea laptopurilor, stații de andocare pentru
laptop, încărcătoare de baterii pentru laptop-uri,
huse pentru calculatoare de tip laptop, ceasuri
inteligente, modemuri pentru calculatoare,
cabluri pentru calculatoare, componente pentru
calculatoare, tastaturi de calculatoare, controlere
pentru calculatoare, huse (adaptate) pentru
calculatoare, componente hardware pentru
calculatoare, huse adaptate pentru calculatoare,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
huse pentru calculatoare tabletă, adaptoare
ethernet, adaptoare usb, adaptoare audio,
adaptoare pentru imprimante, cabluri adaptoare
(electrice), adaptoare pentru prize, adaptoare
pentru cabluri, adaptoare pentru conexiuni
între dispozitive media, adaptoare pentru
carduri de memorie flash, brățări inteligente,
cititoare de carduri inteligente, carduri
inteligente fără conținut, încuietori inteligente
pentru uși, dispozitive inteligente pentru
controlul motoarelor, obiective fotografice pentru
telefoane inteligente, căști cu microfon pentru
telefoane inteligente, brăţări inteligente care
transmit date către ceasuri inteligente, telefoane
inteligente care se poartă în combinaţie cu
hainele.

───────
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(210) M 2021 00760
(151) 02/02/2021
(732) S.C FORTE VITA FARM SRL, B-

DUL REPUBLICII NR. 38, BLOC 2,
SCARA C, AP. 2, ETAJ PARTER,
JUD. ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

FARMACIILE FORTE Vita Farm
PREŢUIEŞTE SĂNĂTATEA !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 19.13.21; 24.17.02; 26.01.16;
25.01.05

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 2299C), verde închis
(Pantone 348C), alb

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

35. Servicii de comerț în magazine specializate
de vânzare cu amănuntul şi en gros a
următoarelor produse: produse farmaceutice,
dispozitive, instrumente şi aparate medicale
şi stomatologice, articole și apărate utilizate
în igiena buco-dentară și corporală, materiale
de protecție, produse homeopate, suplimente
nutritive şi alimentare, vitamine şi băuturi
dietetice, produse dietetice de regim și
articole sau accesorii speciale necesare utilizării
lor produse cosmetice şi dermato-cosmetice
pentru îngrijire corporală, proteine pentru
masa musculară, produse pentru slăbire şi
detoxifiere, plante medicinale și produse derivate
uleiuri esențiale, articole și accesorii utilizate
în aplicarea unui tratament medical sau în
administrarea medicamentelor, echipamente de
protecție acustică, materiale, articole și accesorii
necesare îngrijirii bolnavilor sau a persoanelor
în vârstă, produse destinate întreținerii sau

aplicării lentilelor de contact ocular, insecticide și
acaricide destinate a fi aplicate pe om, produse
de puericultura precum biberoane, suzete,
sterilizatoare, tetine, lapte praf, produse pentru
protecție sexuală, dispozitive medicale pentru uz
individual inclusiv consumabile pentru acestea,
cu excepția dispozitivelor medicale implantabile,
dispozitive medicale de diagnostic in vitro
destinate a fi utilizate de consumator (dispozitive
de autotestare), produse parafarmaceutice,
produse destinate aromaterapiei, alte produse
destinate utilizării în unele stări patologice,
servicii de lanț de farmacii, servicii de comerț
electronic.

───────

(210) M 2021 00761
(151) 02/02/2021
(732) SERVE CEPTURA SRL, CEPTURA

125C, JUD. PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUD. BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
3 PENTRU VINUL ROMANESC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 00762
(151) 02/02/2021
(732) ILMI-UNIC COM SRL, SAT

VOINESTI, JUDETUL DAMBOVITA,
COM. VOINESTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)
MERERO

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

31. Fructe proaspete.
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32. Sucuri de fructe/suc de fructe, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, cidru,
nealcoolic.

───────

(210) M 2021 00763
(151) 02/02/2021
(732) CARLA - ADELINA IŢU, STR.

PREOT DAVID VONIGA NR.2A,
AP.15, JUD- TIMIS, GIROC, TIMIȘ,
ROMANIA
FELICIA-ANCUŢA COSTIL, PŢA.
ALEXANDRU MOCIONI NR.7,
AP.4/2, JUD. TIMIS, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
VANESSA MÎNDRUŢ,
SONNENSTRAΒE 11 4/1, 3362
ӦHLING, NIEDERӦSTERREICH,
AUSTRIA

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

(540)

HNK NIKTO BRAND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09;
27.05.10

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de

îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri de
dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte de dormit, lenjerie
intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie de corp, cămăși, costume
bărbătești și taioare, costume, cravate, crinoline,
curele (accesorii vestimentare), fuste, rochii
de gală pentru femei, rochii de mireasă,
rochii lungi de seară, rochii pentru femei,
sacouri de gală, ţinute de seară, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.

───────

(210) M 2021 00766
(151) 02/02/2021
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU 1,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Cracky COVRIG DREPT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.24; 26.01.16;
08.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Făină şi preparate din cereale, pâine, chifle,
chifle dulci, biscuiţi, fursecuri, torturi, bomboane,
prăjituri, produse de patiserie şi produse de
cofetărie.

───────

(210) M 2021 00768
(151) 02/02/2021
(732) MRK GRIFF ELIXIR SRL, SAT

MĂRTINEȘTI NR. 20, JUDEȚUL
SATU MARE, ODOREU, 447214,
SATU MARE, ROMANIA

(540)

St. Martin's Elixir - ORGANIC
FOOD AND DRINK -

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 25.01.15; 27.05.01; 26.01.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde închis ( RGB
030, 072, 048), gri deschis ( RGB 242,
238, 226), roșu

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

29. Afine preparate, afine uscate, ajvar (pastă
de ardei în conservă), aloe vera preparată pentru
consum uman, alune de pădure preparate, alune
prăjite, amestecuri de fructe uscate, amestecuri
de fructe și nuci preparate, amestecuri de snack-
uri constând din fructe deshidratate și fructe
cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri de
snack-uri constând din fructe și fructe cu coajă
lemnoasă prelucrate, ananas uscat, antreuri pe
bază de legume, aperitive alimentare pe bază
de soia, aperitive pe bază de cartofi, arahide
preparate, arahide glazurate, arahide glazurate
cu miere, arahide, preparate, aranjamente de
fructe procesate, ardei conservati, ardei iuți chili,
umpluți, ardei iuți conservați, ardei iuți murați,
ardei iuți verzi, preparați, ardei roșii preparați,
batoane alimentare pe bază de nuci, batoane
organice pe bază de nuci și semințe, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, batoane
pe bază de fructe cu coaja lemnoasă ca
substituți alimentari, caise procesate, căpșuni

conservate, căpșuni uscate, cartofi prăjiți sub
formă de aperitive, cartofi prăjiți în formă
de gofre, castane prăjite, castane prăjite cu
zahăr, castraveciori, ceapă murată, ceapă verde
prelucrată, chipsuri (nu din cereale), chipsuri de
legume, chipsuri pe bază de legume, cipsuri
de mere, cipsuri din fructe, cireșe maraschino,
cireșe preparate, ciuperci comestibile uscate,
ciuperci, preparate, coacăze negre, prelucrate,
coajă de pepene verde murată, coji de fructe,
compot de mere, concentrat de roșii, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, concentrat
pe bază de legume pentru gătit, concentrate
din suc de legume pentru alimente, conserve
de fructe, conserve de legume, conserve și
murături, cremă de fructe, curmale preparate,
curmale uscate, deserturi pe bază de fructe,
extracte de roșii, extracte din legume pentru
gătit (sucuri), extracte din legume pentru gătit,
extracte vegetale pentru alimente, fasole, fasole
fiartă, fasole în conservă, fistic preparat, flori
comestibile preparate, în formă cristalizată,
flori comestibile, preparate, flori de gardenia
uscate comestibile, flori uscate comestibile,
fructe aromatizate, fructe coapte, fructe confiate,
fructe conservate, fructe conservate în alcool,
fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe cu
coaja lignificată procesate, fructe de avocado
procesate, fructe de mango preparate, fructe de
papaia preparate, fructe de pădure, conservate,
fructe deshidratate, fructe feliate, fructe feliate
la borcan, fructe feliate, la conservă, fructe
fermentate, fructe glasate, jeleuri de fructe, fructe
glazurate, fructe la borcan, fructe preparate,
fructe tăiate, fructe uscate, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, fructe în conservă,
fulgi de mere, fulgi de piersică, fulgi de păducel,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază
de cartofi, gustări pe bază de fructe, gustări
pe bază de fructe confiate, gustări pe bază
de fructe cu coajă lemnoasă, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de nucă de cocos, gustări pe
bază de porumb dulce, gutui, preparate, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
legume amestecate, legume conservate, lămâi
preparate, lămâiță preparată, legume decojite,
legume gata-tăiate pentru salate, legume
procesate, legume sub formă de pudră, legume
tăiate, legume uscate, leguminoase conservate,
leguminoase prelucrate, leguminoase uscate,
linte preparată, mango uscat, mâncăruri
cu legume preparate, mazăre conservată,
mazăre preparată, mazăre uscată, mazăre
verde preparată, mere preparate, miezuri de
nucă, migdale măcinate, morcovi, morcovi
decojiți, murături, murături mixte, nuci aromate
preparate, nuci comestibile, nuci cu coajă
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preparate, nuci preparate, nuci uscate, pastă
cu usturoi, pastă de arahide, pastă de măsline,
preparată, pastă tartinabilă de alune, pateu
vegetal, pateuri vegetale, pectină din fructe,
piersici preparate, păstârnac procesat, piure de
ciuperci, piure de legume, piureuri de fructe,
polen de pin preparat ca aliment, polen preparat
pentru alimentație, portocale conservate și
turtite, portocale, preparate, porumb dulce
(conservat), porumb dulce, prelucrat, praf de
fructe, produse din fructe uscate, produse din
legume preparate, prune , nu proaspete, prune
conservate, pulpă de fructe, ridiche murată, roșii
conservate, roșii decojite, roșii în conservă, roșii,
preparate, rădăcini procesate, răchițele uscate,
suc de roșii pentru gătit, rubarbă în sirop,
salate de fructe, semințe comestibile, semințe
de floarea soarelui comestibile, semințe de
floarea soarelui, preparate, semințe de pepene
verde prelucrate, semințe de pin preparate,
semințe de pin, preparate, semințe procesate,
semințe procesate de floarea soarelui, semințe,
preparate, sfeclă procesată, sosuri pentru
gustări, castraveți picanți, sos de fasole (produs
tartinabil), stafide, stafide infuzate, suc de
lămâie de uz culinar, suc de trufe, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate
la gătit, supă de fructe de pădure, tocătură din
fructe, trufe gătite, trufe conservate, trufe uscate
(ciuperci comestibile), umpluturi de fructe pentru
plăcinte, umpluturi pe bază de fructe pentru
plăcinte, usturoi conservat, vinete preparate,
gemuri, gem de zmeură, gem de căpșuni, gem
de rubarbă, gem de mure, gem de merișoare,
gemuri din fructe, gem de portocale și ghimbir,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
dulcețuri, ghimbir (dulceață), dulceață de afine,
compot de merișoare.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, siropuri
pentru limonadă, siropuri pentru băuturi
nealcoolice, siropuri pentru băuturi, siropuri
de fructe, sirop de coacăze negre, siropuri
pentru prepararea băuturilor, sirop de malț
pentru băuturi, siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
băuturilor răcoritoare, siropuri pentru preparat
ape minerale aromatizate, siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice cu arome de
fructe, siropuri pentru prepararea băuturilor
pe bază de zer, esențe pentru fabricarea
băuturilor, cu excepția uleiurilor esențiale, esențe
pentru preparat ape minerale aromatizate
(nu sub formă de uleiuri esențiale), esențe
pentru prepararea de băuturi nealcoolice, nu
sub formă de uleiuri esențiale, amestecuri
pentru prepararea sorbeturilor, citronadă,

concentrate pentru preparat băuturi de fructe,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte nealcoolice din fructe
utilizate la prepararea băuturilor, extracte pentru
prepararea băuturilor nealcoolice, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor), preparate
dizolvabile pentru prepararea băuturilor, sirop
de migdale, must de struguri, suc concentrat
de fructe, suc concentrat de fructe (nealcoolic),
suc concentrat de lămâi verzi, suc concentrat
de portocale, suc de lămâie folosit la
prepararea băuturilor, suc de lămâie verde
folosit la prepararea băuturilor, sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi carbogazoase aromatizate, aperitive fără
alcool, băuturi carbogazoase, nealcoolice, din
fructe, băuturi carbonatate înghețate, băuturi
care conțin vitamine, băuturi cu gheață pisată
(băuturi parțial înghețate), băuturi cu guarana,
băuturi din aloe vera, nealcoolice, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi nealcoolice cu adaos de vitamine,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi pe bază de prune afumate,
băuturi pe bază de sucuri de legume verzi,
băuturi răcoritoare cu aromă de cafea, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, băuturi răcoritoare
pe bază de fructe cu aromă de ceai, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, cidru fără alcool,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, cocteiluri fără
alcool, punci de fructe, nealcoolic, smoothie
(băuturi nealcoolice din fructe), șerbeturi din
fructe (băuturi), sucuri, smoothies, sorbeturi
(băuturi), vinuri fără alcool.

───────
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(210) M 2021 00769
(151) 02/02/2021
(732) LIGHTHOUSE INVESTMENT

S.R.L., ȘOSEAUA EROU NICOLAE
IANCU NR. 87-2F, VILA 2,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CHAMP DU GOLF
SPORTS & LEISURE

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 24.01.05; 27.05.01; 29.01.02

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 00770
(151) 02/02/2021
(732) LAVIOD IMPEX SRL, STR.

RAHOVA NR. 96, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI, CALARASI, 910070,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

ZIMBRU

(531) Clasificare Viena:
03.04.05; 26.02.03; 27.05.01; 27.05.17

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

34. Articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome, altele decât uleiurile esențiale și soluții
pentru acestea.

───────

(210) M 2021 00771
(151) 02/02/2021
(732) NATURAL 4 PUBLIC RELATIONS

SRL, BD. NICOLAE BĂLCESCU
NR. 33, SC. B, ET. 4, AP. 41,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
tangotangent

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

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

───────
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(210) M 2021 00772
(151) 02/02/2021
(732) ANA-MARIA NICOLAU, STR.

CARAIMAN NR. 29A, JUDEȚUL
MUREȘ, SIGHIȘOARA, MUREȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

a atelier Coffee,
Flowers & Books

(531) Clasificare Viena:
05.03.20; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a cărți,
cafea, cafea măcinată, flori, aranjamente florale
uscate, decorațiuni interioare, decorațiuni de
perete, decorațiuni florale (proaspete), cd-uri
audio, cd-uri cu muzică, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie proaspete (exceptând transportul
lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în scop publicitar, comercial şi de promovare,
toate acestea pentrucărți, cafea, cafea măcinată,

flori, aranjamente florale uscate, decorațiuni
interioare, decorațiuni de perete, decorațiuni
florale (proaspete), cd-uri audio, cd-uri cu
muzică, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie
proaspete, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul referitoare la cărți, cafea, cafea
măcinată, flori, aranjamente florale uscate,
decorațiuni interioare, decorațiuni de perete,
decorațiuni florale (proaspete), cd-uri audio, cd-
uri cu muzică, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie
proaspete, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare cărți, cafea, cafea
măcinată, flori, aranjamente florale uscate,
decorațiuni interioare, decorațiuni de perete,
decorațiuni florale (proaspete), cd-uri audio, cd-
uri cu muzică, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie
proaspete, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la cărți, cafea, cafea măcinată,
flori, aranjamente florale uscate, decorațiuni
interioare, decorațiuni de perete, decorațiuni
florale (proaspete), cd-uri audio, cd-uri cu
muzică, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie
proaspete, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, 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,
servicii de publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2021 00773
(151) 02/02/2021
(732) SC DENTALMED-CLINICA

STOMATOLOGICA SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE 102, BL. 48A,
PARTER, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DENTALMED

CHARLES DE GAULLE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/02/2021

(210) M 2021 00774
(151) 02/02/2021
(732) SC DENTALMED-CLINICA

STOMATOLOGICA SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE 102, BL. 48A,
PARTER, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
LUXURY DENTAL

TREATMENT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 00775
(151) 02/02/2021
(732) SC DENTALMED-CLINICA

STOMATOLOGICA SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE 102, BL. 48A,
PARTER, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SĂNĂTATEA NU ARE PREȚ

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2021 00776
(151) 02/02/2021
(732) SC DENTALMED-CLINICA

STOMATOLOGICA SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE 102, BL. 48A,
PARTER, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ONE DAY DENTAL

TREATMENT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 00777
(151) 02/02/2021
(732) FRANC ART BEAUTY COMPANY

SRL, STR. CONSTANTIN TITEL
PETRESCU NR. 1, BL. C23, SC. 1,
ET. 1, AP. 1, CAM. 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WOMEN COUTURE

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 00778
(151) 02/02/2021
(732) UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT,

SZOLNOKI UT 35, UNGARIA, 6000
KECSKEMÉT, UNGARIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(540)

Univer Muştar

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 05.09.12; 05.09.17; 08.05.03;
08.07.25; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10

(591) Culori revendicate:alb, verde, roşu,
galben, portocaliu, maro
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Sosuri, arome sub formă de sosuri
concentrate, sosuri (condimente), sos de usturoi
(Aioli), sos iute, amestecuri pentru prepararea
sosurilor, preparate pentru asezonare, sosuri
condimentate, sos concentrat, piureuri de
legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
hrean (condimente), mirodenii, amestecuri de
asezonare, condimente alimentare, preparate
aromatice de uz alimentar, marinadă
condimentată, sare, mirodenii, arome și
condimente, cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, cafea artificială, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, înghețată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), gheață (apă înghețată),
muștar, oțet de muștar, faină de muștar,
muștar pentru alimente, pudră de muștar
pentru alimente, pudră de muștar (condiment),
preparate din muștar pentru alimente.

───────

(210) M 2021 00779
(151) 02/02/2021
(732) UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT,

SZOLNOKI UT 35, UNGARIA, 6000
KECSKEMÉT, UNGARIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Univer Sos Remoulade
Gust Original Univer

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 05.09.12; 05.09.17; 08.05.15;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.01.02

(591) Culori revendicate:alb, albastru, mov,
verde, roşu, portocaliu, galben

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

30. Sos remoulade, sosuri, arome sub formă
de sosuri concentrate, sosuri (condimente),
sos de usturoi (Aioli), sos iute, amestecuri
pentru prepararea sosurilor, preparate pentru
asezonare, sosuri condimentate, sos concentrat,
piureuri de legume (sosuri), paste cu
legume (sosuri), hrean (condimente), mirodenii,
amestecuri de asezonare, condimente
alimentare, preparate aromatice de uz alimentar,
marinadă condimentată, sare, mirodenii, arome
și condimente, cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, cafea artificială, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, înghețată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), gheață (apă înghețată),
creme tartinabile pe bază de maioneză și
ketchup, creme tartinabile pe bază de maioneză,
maioneză cu murături, maioneză, înlocuitor de
maioneză, maioneză vegană, sosuri pe bază de
maioneză.

───────
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(210) M 2021 00780
(151) 02/02/2021
(732) UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT,

SZOLNOKI UT 35, UNGARIA, 6000
KECSKEMÉT, UNGARIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(540)

Univer Sos Maioneză de post

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 05.09.06; 05.09.12; 05.09.17;
26.01.03; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10

(591) Culori revendicate:alb, mov, verde,
roşu, galben

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

30. Sosuri, arome sub formă de sosuri
concentrate, sosuri (condimente), sos de usturoi
(Aioli), sos iute, amestecuri pentru prepararea
sosurilor, preparate pentru asezonare, sosuri
condimentate, sos concentrat, piureuri de
legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
hrean (condimente), mirodenii, amestecuri de
asezonare, condimente alimentare, preparate
aromatice de uz alimentar, marinadă
condimentată, sare, mirodenii, arome și
condimente, cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, cafea artificială, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, înghețată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), gheață (apă înghețată),
creme tartinabile pe bază de maioneză şi
ketchup, creme tartinabile pe bază de maioneză,
maioneză cu murături, maioneză, înlocuitor de

maioneză, maioneză vegană, sosuri pe bază de
maioneză.

───────

(210) M 2021 00781
(151) 02/02/2021
(732) UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT,

SZOLNOKI UT 35, UNGARIA, 6000
KECSKEMÉT, UNGARIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(540)

Univer Ketchup dulce

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 05.09.17; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 26.01.02

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

clase:
30. Sosuri, arome sub formă de sosuri
concentrate, sosuri (condimente), sos de usturoi
(Aioli), sos iute, amestecuri pentru prepararea
sosurilor, preparate pentru asezonare, sosuri
condimentate, sos concentrat, piureuri de
legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
hrean (condimente), mirodenii, amestecuri de
asezonare, condimente alimentare, preparate
aromatice de uz alimentar, marinadă
condimentată, sare, mirodenii, arome și
condimente, cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, cafea artificială, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, înghețată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
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sosuri (condimente), gheață (apă înghețată),
ketchup (sos), ketchup, ketchup de roşii,
crenvuşti calzi şi ketchup în chifle deschise,
creme tartinabile pe bază de maioneză şi
ketchup, condimente alimentare pe bază de
ketchup şi sos tip salsa, sos de roşii.

───────

(210) M 2021 00782
(151) 02/02/2021
(732) UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT,

SZOLNOKI UT 35, UNGARIA, 6000
KECSKEMÉT, UNGARIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(540)

Univer Sos Maioneză
Gust Original Univer

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 05.09.12; 08.07.11; 08.07.25;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.01.02

(591) Culori revendicate:alb, verde, roşu,
galben, portocaliu, maro

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

30. Sosuri, arome sub formă de sosuri
concentrate, sosuri (condimente), sos de usturoi
(Aioli), sos iute, amestecuri pentru prepararea
sosurilor, preparate pentru asezonare, sosuri
condimentate, sos concentrat, piureuri de
legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
hrean (condimente), mirodenii, amestecuri de

asezonare, condimente alimentare, preparate
aromatice de uz alimentar, marinadă
condimentată, sare, mirodenii, arome și
condimente, cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, cafea artificială, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, înghețată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), gheață (apă înghețată),
creme tartinabile pe bază de maioneză şi
ketchup, creme tartinabile pe bază de maioneză,
maioneză cu murături, maioneză, înlocuitor de
maioneză, maioneză vegană, sosuri pe bază de
maioneză.

───────

(210) M 2021 00783
(151) 02/02/2021
(732) UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT,

SZOLNOKI UT 35, UNGARIA, 6000
KECSKEMÉT, UNGARIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(540)

Univer Eros PISTA
ARDEI IUTE, TOCAT

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.01.02; 26.11.12

(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,
ardei iuţi conservaţi, ardei procesaţi, ardei
preparaţi, Ajvar (pastă de ardei în conservă),
ardei jalapeno pane şi prăjiţi, ardei iuţi
muraţi, uleiuri aromatizate, ardei roşii pimiento
preparaţi, uleiuri cu mirodenii, unt cu plante
aromatice, uleiuri comestibile folosite pentru
gătirea alimentelor, uleiuri de uz alimentar, sos
iute cu castraveţi.
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30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă, mirodenii, sosuri
condimentate, sosuri chutney şi paste, pastă
de ardei iute ca şi condiment, pastă din
boabe de soia (condiment), pastă din ardei
iute (hot chili bean paste), paste cu legume
(sosuri), paste alimentare cu curry, pastă de
fasole condimentată, paste alimentare (aluaturi),
pastă de curry, pastă de fasole, Wasabi
(pastă de ţelină japoneză), pastă din ardei
iuţi chili destinată utilizării ca şi condiment,
piper, sos de piper, piper (condiment), boia
(condimente), pudră de piper (condimente),
paprika, plante aromatice (prelucrate), plante
aromatice pentru uz culinar, ierburi uscate,
ierburi (mirodenii) conservate, marinade care
conţin plante aromatice, ierburi de grădină,
conservate (mirodenii), zarzavaturi conservate
(condimentare), ierburi uscate de uz culinar,
mirodenii, amestecuri de condimente, extracte
de condimente, preparate de condimente,
sare cu condimente, amestecuri condimentate,
condimente alimentare, amestecuri pudră
condimentate, condimente sub formă de prafuri,
praf de sosuri, praf de chili, pudre de curry,
praf de muştar (condimente), pudră de ardei
iute (condimente), condimente sub formă de
prafuri, sos iute, sos de ardei iute Sriracha, pastă
fermentată de ardei iute (gochujang), Sambal
oelek (sos de ardei iute roşu măcinat), Sambal
(condimente pe bază de ardei iute), sosuri,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
(condimente), amestecuri pentru prepararea
sosurilor, preparate pentru asezonare, sosuri
condimentate, sosuri concentrate, paste cu
legume (sosuri), piureuri de legume (sosuri),
hrean (condimente), amestecuri de asezonare,
preparate aromatice de uz alimentar, ardei
roşu pimento utilizat drept condiment, marinadă
condimentată, sosuri cu ierburi, sare, mirodenii,
arome altele decât uleiurile esenţiale şi
condimente.

───────

(210) M 2021 00784
(151) 02/02/2021
(732) UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT,

SZOLNOKI UT 35, UNGARIA, 6000
KECSKEMÉT, UNGARIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(540)

Univer Edes ANNA
ARDEI DULCE, TOCAT

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.01.02; 26.11.12

(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,
ardei iuţi conservaţi, ardei procesaţi, ardei
preparaţi, Ajvar (pastă de ardei în conservă),
ardei jalapeno pane şi prăjiţi, ardei iuţi
muraţi, uleiuri aromatizate, ardei roşii pimiento
preparaţi, uleiuri cu mirodenii, unt cu plante
aromatice, uleiuri comestibile folosite pentru
gătirea alimentelor, uleiuri de uz alimentar, sos
iute cu castraveţi.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă, mirodenii, sosuri
condimentate, sosuri chutney şi paste, pastă
de ardei iute ca şi condiment, pastă din
boabe de soia (condiment), pastă din ardei
iute (hot chili bean paste), paste cu legume
(sosuri), paste alimentare cu curry, pastă de
fasole condimentată, paste alimentare (aluaturi),
pastă de curry, pastă de fasole, Wasabi
(pastă de ţelină japoneză), pastă din ardei
iuţi chili destinată utilizării ca şi condiment,
piper, sos de piper, piper (condiment), boia
(condimente), pudră de piper (condimente),
paprika, plante aromatice (prelucrate), plante
aromatice pentru uz culinar, ierburi uscate,
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ierburi (mirodenii) conservate, marinade care
conţin plante aromatice, ierburi de grădină,
conservate (mirodenii), zarzavaturi conservate
(condimentare), ierburi uscate de uz culinar,
mirodenii, amestecuri de condimente, extracte
de condimente, preparate de condimente,
sare cu condimente, amestecuri condimentate,
condimente alimentare, amestecuri pudră
condimentate, condimente sub formă de prafuri,
praf de sosuri, praf de chili, pudre de curry,
praf de muştar (condimente), pudră de ardei
iute (condimente), condimente sub formă de
prafuri, sos iute, sos de ardei iute Sriracha, pastă
fermentată de ardei iute (gochujang), Sambal
oelek (sos de ardei iute roşu măcinat), Sambal
(condimente pe bază de ardei iute), sosuri,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
(condimente), amestecuri pentru prepararea
sosurilor, preparate pentru asezonare, sosuri
condimentate, sosuri concentrate, paste cu
legume (sosuri), piureuri de legume (sosuri),
hrean (condimente), amestecuri de asezonare,
preparate aromatice de uz alimentar, ardei
roşu pimento utilizat drept condiment, marinadă
condimentată, sosuri cu ierburi, sare, mirodenii,
arome altele decât uleiurile esenţiale şi
condimente.

───────

(210) M 2021 00785
(151) 02/02/2021
(732) UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT,

SZOLNOKI UT 35, UNGARIA, 6000
KECSKEMÉT, UNGARIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(540)

Univer CREMĂ GULAŞ DULCE

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 02.01.01; 26.01.03; 11.03.18;
01.15.05; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

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

(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,
ardei iuţi conservaţi, ardei procesaţi, ardei
preparaţi, Ajvar (pastă de ardei în conservă),
ardei jalapeno pane şi prăjiţi, ardei iuţi
muraţi, uleiuri aromatizate, ardei roşii pimiento
preparaţi, uleiuri cu mirodenii, unt cu plante
aromatice, uleiuri comestibile folosite pentru
gătirea alimentelor, uleiuri de uz alimentar, sos
iute cu castraveţi.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă, mirodenii, sosuri
condimentate, sosuri chutney şi paste, pastă
de ardei iute ca şi condiment, pastă din
boabe de soia (condiment), pastă din ardei
iute (hot chili bean paste), paste cu legume
(sosuri), paste alimentare cu curry, pastă de
fasole condimentată, paste alimentare (aluaturi),
pastă de curry, pastă de fasole, Wasabi
(pastă de ţelină japoneză), pastă din ardei
iuţi chili destinată utilizării ca şi condiment,
piper, sos de piper, piper (condiment), boia
(condimente), pudră de piper (condimente),
paprika, plante aromatice (prelucrate), plante
aromatice pentru uz culinar, ierburi uscate,
ierburi (mirodenii) conservate, marinade care
conţin plante aromatice, ierburi de grădină,
conservate (mirodenii), zarzavaturi conservate
(condimentare), ierburi uscate de uz culinar,
mirodenii, amestecuri de condimente, extracte
de condimente, preparate de condimente,
sare cu condimente, amestecuri condimentate,
condimente alimentare, amestecuri pudră
condimentate, condimente sub formă de prafuri,
praf de sosuri, praf de chili, pudre de curry,
praf de muştar (condimente), pudră de ardei
iute (condimente), condimente sub formă de
prafuri, sos iute, sos de ardei iute Sriracha, pastă
fermentată de ardei iute (gochujang), Sambal
oelek (sos de ardei iute roşu măcinat), Sambal
(condimente pe bază de ardei iute), sosuri,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
(condimente), amestecuri pentru prepararea
sosurilor, preparate pentru asezonare, sosuri
condimentate, sosuri concentrate, paste cu
legume (sosuri), piureuri de legume (sosuri),
hrean (condimente), amestecuri de asezonare,
preparate aromatice de uz alimentar, ardei
roşu pimento utilizat drept condiment, marinadă
condimentată, sosuri cu ierburi, sare, mirodenii,
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arome altele decât uleiurile esenţiale şi
condimente.

───────

(210) M 2021 00786
(151) 02/02/2021
(732) UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT,

SZOLNOKI UT 35, UNGARIA, 6000
KECSKEMÉT, UNGARIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(540)

Univer Sos Usturoi
cu pulpă de usturoi
Gust Original Univer

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 05.09.06; 05.09.12; 05.09.15;
26.01.02

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

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

29. Usturoi conservat, creme tartinabile pe bază
de usturoi, pastă de usturoi, unt cu usturoi,
ceapă murată, ceapă preparată, cepe (legume)
conservate.
30. Sosuri, arome sub formă de sosuri
concentrate, sosuri (condimente), sos de
usturoi (Aioli), usturoi măcinat (condiment),
usturoi tocat (condiment), usturoi prelucrat
destinat utilizării sub formă de condiment,

suc de usturoi, piure de usturoi, pâine
cu usturoi, praf de usturoi (condiment),
sos iute, amestecuri pentru prepararea
sosurilor, preparate pentru asezonare, sosuri
condimentate, sos concentrat, piureuri de
legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
hrean (condimente), mirodenii, amestecuri de
asezonare, condimente alimentare, preparate
aromatice de uz alimentar, marinadă
condimentată, sare, mirodenii, arome și
condimente, cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, cafea artificială, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, înghețată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 00787
(151) 02/02/2021
(732) UNIVER SZOVETKEZETI ZRT,

SZOLNOLI UT 35, KECSKEMET, H
6000, UNGARIA

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

(540)

Univer Piros Arany
PASTĂ DE ARDEI DULCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.09.21

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

clase:
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate ,
congelate , uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
ardei iuți conservați, ardei procesați, ardei
preparați , ajvar (pastă de ardei în conservă),
ardei jalapeno pane și prăjiți, ardei iuți
murați, uieiuri aromatizate, ardei roșii pimiento
preparați, uleiuri cu mirodenii , unt cu plante
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aromatice, uleiuri comestibile folosite pentru
gătirea alimentelor, uleiuri de uz alimentar, sos
iute cu castraveți.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, faina și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri, condimente, gheață, mirodenii, sosuri
condimentate, sosuri chutney și paste, pastă
de ardei iute ca și condiment, pastă din boabe
de soia (condiment), pastă din ardei iute (hot
chili bean paste), paste cu legume (sosuri),
paste alimentare cu curry, pastă de fasole
condimentată, paste alimentare (aluaturi),
pastă de curry, pastă de fasole, wasabi (pastă
de țelină japoneză), pastă din ardei iuți chili
destinată utilizării ca și condiment, piper, sos
de piper, piper (condiment), boia (condimente),
pudră de piper (condimente), paprika, plante
aromatice (prelucrate), plante aromatice
pentru uz culinar, ierburi uscate, ierburi
(mirodenii) conservate, marinade care conțin
plante aromatice, ierburi de grădină,
conservate (mirodenii), zarzavaturi conservate
(condimentare), ierburi uscate de uz culinar,
mirodenii, amestecuri de condimente, extracte
de condimente, preparate de condimente,
sare cu condimente, amestecuri condimentate,
condiment alimentare, amestecuri pudră
condimentate, condimente sub formă de prafuri,
praf de sosuri, praf de chili, pudre de curry,
praf de muștar (condimente), pudră de ardei
iute (condimente), condimente sub formă de
prafuri, sos iute, sos de ardei iute sriracha, pastă
fermentată de ardei iute (gochujang), sambal
oelek (sos de ardei iute roșu măcinat), sambal
(condimente pe bază de ardei iute), sosuri ,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
(condimente), amestecuri pentru prepararea
sosurilor, preparate pentru asezonare, sosuri
condimentate, sosuri concentrate, paste cu
legume (sosuri), piureuri de legume (sosuri),
hrean (condimente), amestecuri de asezonare,
preparate aromatice de uz alimentar, ardei
roșu pimento utilizat drept condiment, marinadă
condimentată, sosuri cu ierburi, sare, mirodenii,
arome, altele decât uleiurile esențiale și
condimente.

───────

(210) M 2021 00788
(151) 02/02/2021
(732) SINDICATUL INDEPENDENT

AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL
TIMIȘ, STR. DR. LIVIU GABOR NR.
4, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BANAT CASA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.24

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 00789
(151) 02/02/2021
(732) C.C.D. TEX DESIGN S.R.L., STR.

BAIA MARE NR. 4, BL. 5, SC.
B, ET. 10, AP. 86, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Melisor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 00790
(151) 02/02/2021
(732) G4 GLOBAL JOURNALISM S.R.L.,

STR. DEMOCRATIEI NR. 6A,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

aconomedia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

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

───────

(210) M 2021 00791
(151) 02/02/2021
(732) HORIA IOAN SAN-PETRU, STR.

PETRU RARES NR. 22, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

4A PRF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, preparate medicale,
produse igienice pentru medicină., preparate
farmaceutice de uz veterinar.
10. Aparate și instrumente medicale, aparate
și instrumente medicale și veterinare, aparate
și instrumente chirurgicale de uz medical,
aparate și instrumente stomatologice, aparate și
instrumente chirurgicale, aparate și instrumente
chirurgicale de uz dentar, aparate și instrumente
chirurgicale de uz veterinar.

───────

(210) M 2021 00792
(151) 02/02/2021
(732) ROMSUINTEST PERIS SA, STR.

PRINCIPALĂ, NR. 491, SAT PERIŞ,
JUDETUL ILFOV, COMUNA PERIŞ,
77150, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Ferma Periş DIN 1963
GUSTUL CUNOSCUT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.15

(591) Culori revendicate:bleumarin, verde,
maro deschis, alb, gri, galben
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne și produse din carne, carne de porc,
bacon, șuncă, șuncă tăiată mărunt, cruste de
bacon, cârnați, cârnați uscați la aer, carne de
porc, la conservă, carne conservată, mezeluri,
carne afumată, carne uscată, carne proaspătă,
carne criodesicată, produse din carne congelată,
carne tocată, cabanoși pentru hotdog, jambon,
măduvă de animale, de uz alimentar, gelatine
de carne, pastramă, salam pepperoni, cotlete
de porc, file de porc, friptură de porc, carne
preparată, salam, cârnați cruzi, membrane
pentru cârnați (sintetice), mațe pentru cârnați,
naturale sau artificiale.
31. Animale vii, porcine vii, șeptel (animale vii),
produse alimentare și hrană pentru animale,
preparate pentru hrana animalelor.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, 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, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata și servicii
de vânzare online, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informații despre produse, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare, servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2021 00793
(151) 02/02/2021
(732) ROMSUINTEST PERIS SA, STR.

PRINCIPALĂ, NR. 491, SAT PERIŞ,
JUDETUL ILFOV, COMUNA PERIŞ,
77150, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

FERMA PERIȘ
PORCUL ROMÂNESC

DE PERIȘ DIN 1963

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.15

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

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

29. Carne și produse din carne, carne de porc,
bacon, șuncă, șuncă tăiată mărunt, cruste de
bacon, cârnați, cârnați uscați la aer, carne de
porc, la conservă, carne conservată, mezeluri,
carne afumată, carne uscată, carne proaspătă,
carne criodesicată, produse din carne congelată,
carne tocată, cabanoși pentru hotdog, jambon,
măduvă de animale, de uz alimentar, gelatine
de carne, pastramă, salam pepperoni, cotlete
de porc, file de porc, friptură de porc, carne
preparată, salam, cârnați cruzi, membrane
pentru cârnați (sintetice), mațe pentru cârnați,
naturale sau artificiale.
31. Animale vii, porcine vii, șeptel (animale vii),
produse alimentare și hrană pentru animale,
preparate pentru hrana animalelor.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, 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, servicii de marketing, publicitate şi
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promovare, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata și servicii
de vânzare online, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informații despre produse, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare, servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2021 00794
(151) 02/02/2021
(732) S.C. PIZZA ZORELELOR SRL,

STR. ZORELELOR 64B, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900553, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

pizzanteria

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.01.08

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

clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de pizzerii, servicii
de mâncare la pachet, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 00796
(151) 02/02/2021
(732) VIBE EVENTS MANAGEMENT

SRL, STR. VALEA GIRBOULUI NR.
200, JUDETUL CLUJ, FLORESTI,
407280, CLUJ, ROMANIA

(540)

VIBE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#1B939F), roșu (HEX #DC2546)

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale., organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scop educativ,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,
organizare de festivaluri în scopuri educative,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
educaționale, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de conferințe
cu scop cultural, educativ sau de divertisment.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/02/2021

(210) M 2021 00797
(151) 02/02/2021
(732) MAXWEAR SRL, STR. DR.

CONSTANTIN ANGELESCU, NR.
9, JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

MAXWEAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte impermeabilă.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
intermediere comercială, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu umbrele și parasolare, bagaje,
pungi, portofele valize, geamantane, valiza cu
roti, ghiozdane, genți, articole de șelărie, bice,
articole vestimentare pentru animale, piele și
imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, plase, vele, ațe și fire, materiale

textile, produse de filtrare din material textil,
produse textile și înlocuitori, articole de cusut și
articole decorative din materiale textile, articole
de păr (decorativ, fixare și protetice), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu bijuterii, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu articole de parfumerie, odorizante și
cosmetice.

───────

(210) M 2021 00798
(151) 02/02/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L.,
STR.CETATII, NR.39, DEMISOL
1, AP.2, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400166, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUDEŢ MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
tâlctalk

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri).
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
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şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de

publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
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şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice

altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate
prin intermediul bazelor de date sau prin
internet, publicare de texte şi imagini, inclusiv
in format electronic, altele decât cele in scopuri
publicitare, servicii de bibliotecă online şi anume
furnizare de servicii de bibliotecă electronică
referitoare la ziare, reviste, fotografii şi imagini
printr-o reţea online de calculatoare, producţie
de televiziune, servicii ale studiourilor de
televiziune, producţie de filme pentru televiziune,
închiriere de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune, producţie de
emisiuni de televiziune, pregătire de programe
de televiziune, divertisment de radio şi
televiziune, servicii de montaj de programe
de televiziune, prezentare de programe de
televiziune, producţie de programe animate
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pentru televiziune, servicii de divertisment
radiofonic şi televizat, furnizare de programe
televizate de ştiri, producţie de programe de
televiziune prin cablu, servicii de producţie de
programe de televiziune, divertisment de natura
emisiunilor de ştiri televizate, producţii de film,
televiziune şi radio, producţie de programe
educative de televiziune, servicii de educaţie
furnizate prin televiziune, pregătire de programe
radiofonice şi de televiziune, închirierea de
posturi de radio şi televiziune, producţie de
programe radiofonice şi de televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct, producţie
de emisiuni de televiziune de divertisment,
producţie de programe de divertisment pentru
televiziune, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune, planificarea
programelor de radio şi de televiziune, servicii de
educaţie furnizate prin programe de televiziune,
furnizare de filme şi de programe de televiziune
nedescărcabile pe canale de televiziune cu plată,
producţie de programe pentru televiziunea prin
cablu, producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare

de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.

───────

(210) M 2021 00799
(151) 02/02/2021
(732) DOMAINE VINARTE SRL, STR.

DRAGOS VODA, NR. 54, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
TEMERAR

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

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

───────

(210) M 2021 00800
(151) 02/02/2021
(732) SARBU EMILIAN RARES, STR.

STRUGURILOR NR. 21, JUDEȚUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550024, SIBIU, ROMANIA

(540)

RARA Construim pentru Tine
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(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 15.01.19; 26.11.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de cumpărare
şi vânzare de bunuri imobiliare, servicii de
cumpărare şi vânzare de bunuri imobiliare
proprii, organizarea de evenimente, târguri şi
expoziţii în vederea promovării şi comercializării
de proprietăţi imobiliare, administrarea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
regruparea în avantajul terţilor a caselor, vilelor
şi apartamentelor (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere comod, organizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare și realizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
de afaceri, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, realizare de târguri
comerciale, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial şi publicitar,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, servicii administrative
referitoare la trimiteri către antreprenori generali
în construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje de construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
utilaje de construcții, servicii de coordonare de
proiecte de afaceri pentru proiecte de construcții,
managementul afacerilor în domeniul logistic,
pentru alte persoane.
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
evaluare de clădiri, finanțarea proiectelor de
clădiri, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de clădiri cu apartamente, închirieri
tip leasing de clădiri, evaluări financiare privind
proiectarea clădirilor, colectare de impozite
pe clădiri comerciale, gestiune financiară a
proiectelor de clădiri, agenții sau brokeraj de
închiriere de clădiri, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, furnizare de informații privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea

proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, servicii de brokeraj
cu proprietăți imobiliare, servicii de brokeraj
de proprietăți imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, asigurare de proprietăți imobiliare,
gestionarea portofoliilor de proprietăți, estimări
de proprietăți imobiliare, asigurări pentru
deținătorii de proprietăți, servicii de brokeraj
de asigurări pentru proprietăți, administrare
financiară de portofolii de proprietăți,
concesionare de proprietăți funciare absolute,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
ipoteci pentru proprietăți și terenuri, servicii
de evaluare de clădiri, servicii de finanțare
a proiectelor de clădiri, servicii de leasing
sau închiriere de clădiri, servicii de evaluări
financiare privind proiectarea clădirilor, servicii
de concesionare de proprietăți funciare absolute,
consultanță privind investițiile rezidențiale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, consiliere
referitoare la ipoteci pentru proprietăți
rezidențiale, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare).
37. Construcţie de proprietăţi, renovare de
proprietăţi, întreţinere de proprietăţi, reparații
clădiri, renovarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, curățarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, conservarea clădirilor, întreținerea
clădirilor, construcție de clădiri, servicii de
construire de fundații pentru clădiri, decorare
(zugrăvire) de clădiri, vopsire de clădiri,
demontare de clădiri, consolidare de clădiri,
curățare de clădiri, reparații de clădiri,
renovare de clădiri, curățare igienică (clădiri),
întreținere de clădiri, curățarea clădirilor publice,
izolarea clădirilor existente, curățarea clădirilor
rezidențiale, supravegherea reparațiilor la clădiri,
dezmembrare de clădiri industriale, instalarea
armăturilor pentru clădiri, construcții de clădiri
instituționale, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale, construirea
de clădiri multifamiliale, restaurări specializate
de clădiri, renovarea interioară a clădirilor,
renovarea și restaurarea clădirilor, renovarea
și repararea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, curățarea industrială a
clădirilor, izolare termică a clădirilor, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, reparații și întreținere de clădiri,
construire de fundații pentru clădiri, aplicarea
de căptușeli pe clădiri, construcție de clădiri de
apartamente, servicii de construcții de clădiri,
servicii de vopsire și decorare (zugrăvire) de
clădiri, construire de părți de clădiri, servicii
de cablare pentru telecomunicații în clădiri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, reparații
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și renovări de clădiri, servicii de redecorare
de clădiri, construcții și reparații de clădiri,
lucrări de reparații la clădiri, servicii de
renovare pentru clădiri, construcții și demolări
de clădiri, instalarea pereților despărțitori
pentru clădiri, montarea izolației termice la
clădiri, fumigarea clădirilor împotriva acțiunii
dăunătorilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, servicii de renovare a
clădirilor, curățarea suprafețelor interioare ale
clădirilor, servicii de spălare a clădirilor,
renovarea interioară a clădirilor comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de combatere a dăunătorilor cu privire
la clădiri, curățare interioară și exterioară
de clădiri, construirea de clădiri destinate
procesului educativ, montare de clădiri și
structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
construcție de proprietăți, întreținere de
proprietăți, renovare de proprietăți, construcție
de proprietăți industriale, construcție de
proprietăți rezidențiale, construcție de proprietăți
comerciale, servicii de consiliere privind

renovarea proprietăților imobiliare, informaţii
în domeniul construcţiilor, construcţii de
standuri comerciale şi magazine, închiriere de
echipament de construcţii (maşini de şantier),
servicii făcute de antreprenori în construcţii,
servicii făcute de persoane sau de organizaţii
care se ocupă de restaurarea de obiecte, servicii
specializate în domeniul construcţiei, cum ar fi
cele de prestate de zugravi, instalatori sanitari,
instalatori pentru instalaţiile de încălzire sau
țiglari, servicii de reparaţii, şi anume servicii care
se ocupă cu repunerea în bună stare a oricărui
obiect după uzură, stricăciune, deteriorare sau
distrugere parţială, servicii anexe serviciilor de
construcţii cum ar fi verificarea proiectelor de
construcţii, servicii de închiriere de utilaje sau
de materiale de construcţii, instalare de structuri
temporare pentru târguri comerciale, construcție
de standuri pentru târguri comerciale și expoziții,
construirea de zone rezidențiale, controlul
dăunătorilor pentru locuințe rezidențiale, servicii
de curățenie pentru case din complexe
rezidențiale, îndepărtarea păsărilor din clădiri
rezidențiale și comerciale, construire de
școli, montare pardoseli, lustruire pardoseli,
construcție de pardoseli, servicii de întreținere
pardoseli, instalare de pardoseli false, servicii
de acoperire pardoseli, curățarea suprafețelor de
pardoseală, montare de plăci pentru pardoseli,
întreținere și reparații de pardoseli, reparații de
învelitori pentru pardoseli, închirieri de mașini
de curățat pardoseli, curățarea suprafețelor de
protecție pentru pardoseli, servicii de reparare
pentru acoperiri pentru pardoseli, aplicarea
de materiale de etanșare antiderapante, de
siguranță, pentru pardoseli, montare de podele
laminate, montarea izolației la țevi, montarea de
protecție ignifugă pasivă, montarea de protecție
ignifugă activă, montare de dale, cărămizi sau
blocuri, montare (instalare) de șarpante pentru
construcții, montare (instalare) de sisteme de
depozitare, montare de sisteme de stingerea
incendiilor, montare de podele din lemn artificial,
montarea izolației la cavitățile din perete,
montarea de structuri de înaltă rezistență, servicii
de montare de plăci de ceramică, servicii de
consiliere cu privire la montarea accesoriilor,
montare de materiale izolante în clădiri, pe
acoperișuri și structuri, curățarea suprafețelor
plafoanelor, curățarea suprafețelor murale,
curățarea abrazivă a suprafețelor, curățarea
abrazivă a suprafețelor nemetalice, curățarea
abrazivă a suprafețelor metalice, vopsire, pentru
suprafețe interioare și exterioare, curățarea
abrazivă subacvatică a suprafețelor nemetalice,
vopsirea suprafețelor metalice pentru prevenirea
coroziunii, aplicarea unui strat protector pe
suprafețele cavităților, pregătirea suprafețelor de
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scări pentru placare și căptușire, aplicarea de
acoperiri de protecție pe suprafețele construite,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicare de tencuială pe suprafețele
bazinelor de înot, servicii de aplicare de
acoperiri protectoare pe suprafețele exterioare
ale clădirilor, servicii de consiliere referitoare
la lucrări de tratare a suprafețelor, construcții
civile, servicii de construcții rutiere, servicii
de construcții subterane, servicii de construcții
subacvatice, servicii de construcții navale,
impermeabilizarea construcțiilor, construcție de
saune, construcție de galerii, servicii de
construcții de terase, servicii de construcție
de baraje, servicii de construcție de sere,
edificare construcții prefabricate, servicii de
construcție de proprietăți, servicii de construcție
de case, servicii de construcție de clădiri,
construcția de clădiri, servicii de construcție
de birouri, servicii de construcții, lucrări de
construcție, reparații în construcții, servicii de
construcție de panouri, construcție de verande,
construcții de șosele, construcții de străzi,
construcții de pridvoare, construcție de bucătării,
construcție de magazine, servicii de construcții
de infrastructură, pregătirea șantierului
(construcție), demolări de construcții, consultații
pentru construcții, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), supravegherea
construcțiilor submarine, construcția de
complexuri sportive, servicii de construcții
de decoruri scenografice, construcție de
terenuri sportive, amenajare de terenuri
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, construcție de instalații publice,
construcție de instituții medicale, construcție de
lucrări rurale, servicii de construcții de puțuri
subterane, curățarea șantierelor de construcție,
pregătirea terenului pentru construcții, clădiri
și construcții subacvatice, construcție de pereți
diafragmă, construcție de lucrări publice,
servicii de construcții civile, servicii de
construcții hidraulice, nivelarea terenurilor pentru
construcții, construcție de arene sportive,
curățarea terenurilor pentru construcții, servicii
de construcții de infrastructură energetică,
servicii de construcții de clădiri instituționale,
servicii de construcții pe uscat (onshore),
servicii de construcții de infrastructură civilă,
servicii de construcții pentru infrastructura
aeronautică, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, informații în domeniul construcțiilor,
supervizarea construcțiilor pe șantier, ignifugare
pe durata construcției, lucrări de etanșeizare
(construcții), lucrări de reparații în construcții,
construcție de terenuri de sport, construcție
de centre de recreere, construcția de fundații
pentru drumuri, supraveghere a lucrărilor

de construcții, servicii de management în
construcții, construcție de sisteme de scurgere,
construcție de anexe de casă, construcție
de structuri din oțel, construcție de standuri
pentru expoziții, construcții de platforme
pentru prospecțiune, închiriere de unelte de
construcție, construcție de sisteme de fortificație,
construcții de conducte pentru prospecțiune,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
informații în materie de construcții, închiriere
de echipamente de construcții, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), închirieri
de utilaje pentru construcții, construcții de
infrastructură pentru comunicații, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
spații de cazare interioare, instalare de
complexe industriale, servicii de curățenie
industrială, servicii de construcţii rutiere, servicii
de construcţii civile, servicii de construcţii
de șosele, servicii de construcţii de străzi,
servicii de construcţii de terase, servicii de
construcţii de infrastructură, servicii de reparații
în construcții, servicii de reparații de construcții,
servicii de construcţii de puțuri subterane,
servicii de construcţii pentru infrastructura
aeronautică, servicii de construcţii civile privind
irigațiile, demolare de construcții civile, servicii
de construcţii de clădiri rezidențiale, servicii
de construcţii de clădiri comerciale, servicii
de construcţii de infrastructură energetică,
servicii de construcţii de clădiri instituționale,
servicii de construcţii pe uscat (onshore),
servicii de construcţii de infrastructură civilă,
servicii de construcţii de conducte pentru
prospecțiune, servicii de construcţii de platforme
pentru prospecțiune, servicii de construcţii
de diguri sparge-val, servicii de construcţii
și demolări de clădiri, servicii de construcţii
de bazine de înot, executare de cofraje
pentru construcții, servicii de construcţii de
infrastructură pentru comunicații, instalare de
schele pentru construcții, servicii de construcţii
și reparații de clădiri, instalare de schele
pentru construcții și platforme pentru lucrări și
construcții, repararea construcțiilor deteriorate
de păsări, lucrări de construcții de inginerie
civilă, servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte de construcții, închiriere
de macarale (echipament de construcții),
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
servicii de construcţii de clădiri rezidențiale
și comerciale, instalare de elemente fabricate
de construcții, servicii de construcții de
structuri temporare, realizarea de construcții
cu caracter industrial, servicii de construcţii
de instalații de încălzire geotermală, ridicare
de construcții structurale din oțel, executare
de cofraje pentru construcții civile, servicii de
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construcţii de instalații de energie geotermală,
instalare de schele pentru construcții civile,
servicii de construcţii de instalații de stocare
subterană, instalare de elemente prefabricate
pentru construcții, servicii de construcţii de
drumuri pe bază de comandă, servicii de
construcţii de poduri pe bază de comandă,
informații privind închirierea de echipament
pentru construcții, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, lucrări de construcții
subterane legate de cablare, consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de construcții subacvatice de inginerie
civilă, servicii de construcţii de fabrici pe
bază de comandă, servicii de gestiune a
lucrărilor de construcții, servicii de construcţii
cu acces prin intermediul alpinismului utilitar,
servicii de construcţii de instalații comunitare
de încălzire geotermală, sudură de structuri din
oțel pentru construcții, servicii de binefacere
în materie de construcții, servicii de construcţii
de locuințe pe bază de comandă, servicii de
construcţii de case pe bază de comandă,
instalare de structuri de construcții cu sticlă
(servicii de construcții), lucrări de construcții
subterane legate de instalații sanitare, servicii ale
geamgiilor pentru vehicule folosite în construcții,
servicii de ridicare mecanică pentru industria
construcțiilor, furnizare de informații referitoare la
industria construcțiilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii
de construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, lucrări de construcții subterane
legate de cablajele electrice, lucrări de construcții
subterane legate de pozarea drenurilor, lucrări
de construcții subterane cu privire la conducte,
servicii de construcţii de grădină (montare și
închidere cu geamuri), servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
furnizare de informații privind construcții folosind
mijloace electronice, servicii de cămășuială
pentru întreținerea instalațiilor de construcții
marine, servicii de cămășuială pentru repararea
instalațiilor de construcții industriale, servicii
de cămășuială pentru întreținerea instalațiilor
de construcții industriale, servicii de reparații
sau întreținere de mașini și aparate pentru
construcții, ridicare de construcții temporare
pentru evenimente în aer liber, lucrări de
construcții subterane legate de canale de
scurgere, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, închiriere de aparate de
ridicat destinate utilizării în construcții, furnizare
de informații pentru construcții, referitoare la
lucrări publice, servicii de construcţii de inginerie
civilă pentru prevenirea inundării terenului din

cauza viiturilor, lucrări de construcții subterane
legate de magistrală de alimentare cu apă,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de platforme de lucru elevatoare destinate
utilizării în construcții, servicii de construcţii
de inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală, furnizare de informații privind
închirierea de mașini și aparate de construcții,
lucrări de construcții subterane legate de țevile
de alimentare cu apă, instalare de sisteme
de energie solară pentru construcții de uz
locativ, lucrări de construcții subterane legate
de magistrală de alimentare cu gaz, lucrări
de construcții subterane legate de conductele
de alimentare cu gaz, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate de construcții, instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcții
de uz locativ, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, transport cu troliul de
mașini în legătură cu instalații, servicii de
reparații și construcții, servicii de construcţii de
inginerie civilă referitoare la prevenirea inundării
clădirilor prin revărsarea apei, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, servicii de reparaţii, servicii
de instalaţii, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăţilor imobiliare, servicii de
supraveghere a construcţiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de constucţie de
proprietăţi, servicii de reparații clădiri, servicii
de constucţie de clădiri, servicii de construcţie
de fundații pentru clădiri, servicii de reparații de
clădiri, servicii de reparații și întreținere de clădiri,
servicii de construire de fundații pentru clădiri,
servicii de construire de părți de clădiri, servicii
de reparații și renovări de clădiri, fumigarea
clădirilor împotriva acțiunii dăunătorilor alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de constucţie de clădiri pe
bază de comandă, servicii de constucţie de
clădiri și de alte structuri, servicii de constucţie
de proprietăți, servicii de constucţie de proprietăți
industriale, servicii de constucţie de proprietăți
rezidențiale, servicii de construcţie de proprietăți
comerciale, servicii de construcţii de standuri
comerciale şi magazine, construire de locuri
de cazare pentru turism, servicii de tâmplărie
(reparații), servicii de reparații de plafoane,
reparații de tapițerie, sudură pentru reparații,
reparații de construcții, servicii de tapițerie și
reparații pentru vehicule, reparații de sisteme
de protecție împotriva soarelui, întreținere și
reparații de instalații de stocare, servicii de
reparații și întreținere la înălțime, întreținere și
reparații de țevi utilizate pentru echipamentele



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/02/2021

industriale, servicii de constucţie de sere, servicii
de constucţie de florării (sere) și de sere, servicii
de constucţie de sere (montare și închidere cu
geamuri), montare de sticlă izolantă în florării
(sere), la ferestre, la uși și în sere, montare
de geamuri în florării (sere), la ferestre, la uși
și în sere, instalarea acoperișurilor, instalare
de împrejmuiri, instalare de plafoane, instalare
de corturi, instalare de materiale izolatoare,
instalare de acoperișuri culisante, instalare de
împrejmuiri temporare, servicii de constucţie de
pereți cortină, ridicare (construire) de ziduri de
tip cortină, servicii de construcţie de clădiri de
apartamente, servicii de construcţie de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții, servicii de
construcţie de spații de cazare interioare.
42. Proiectare de clădiri, monitorizarea structurii
clădirilor, inspecția clădirilor (expertize),
amenajări interioare pentru clădiri, proiectare
(design) de clădiri, proiectare de clădiri
industriale, controlul calității clădirilor finalizate,
proiectare a exterioarelor clădirilor, design de
clădiri de birouri, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de proiectare
a clădirilor, proiectare de clădiri pentru
îngrijirea sănătății, proiectare de clădiri
cu atmosferă controlată, servicii pentru
designul de clădiri industriale, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de proiectare pentru interioarele
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor, evaluarea
calității proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de clădiri, proiectare de acoperiri de pardoseală,
servicii de design grafic pentru suprafețe vitrate,
construcții civile, proiectare de construcții,
elaborare de planuri (construcții), realizarea
de planuri (construcții), estimarea devizelor în
construcții, cercetare în domeniul construcțiilor,
planificare pentru construcții de proprietăți,
efectuarea de planuri pentru construcții,
dezvoltare de proiecte de construcții, proiectare
de sisteme de construcții, controlul calității
materialelor de construcții, design artistic
industrial, stilism (design industrial), servicii
de design industrial, proiectare de produse

industriale, proiectare de utilaje industriale,
proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru logistică, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, analiza comportamentului structural al
materialelor de construcții, construcții efectuarea
de planuri pentru, testare geologică de loturi
de construcții, servicii de cercetare în domeniul
construcțiilor, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor, consultanță în domeniul
desenului tehnic în construcții, studii de
proiecte tehnice în domeniul construcțiilor,
măsurători de mediu în cadrul structurilor
de construcții civile, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
consultanță în domeniul arhitecturii și realizării
planurilor pentru construcții, realizare de studii de
proiecte tehnice pentru proiecte de construcții,
servicii de proiectare asistată de calculator
pentru proiecte de construcții, proiectare de
planuri de construcții pentru spații de recreere
(agrement), cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri sau al urbanismului, monitorizare
de evenimente care influențează mediul din
structuri de construcții civile, întocmirea de
rapoarte privind studiile de proiecte tehnice
pentru proiecte de construcții, dezvoltare de
programe de calculator înregistrate pe suporturi
de date (software) concepute pentru construcții
și producția automatizată (cad/cam), proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri, servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator, proiectare și dezvoltare de software
pentru managementul lanțului de aprovizionare.
43. Asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, închiriere spații pentru birouri
temporare, rezervări de spații de cazare
temporară, închirieri de spații de cazare
temporară, organizare de recepții pentru nunți
(spații), furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, asigurare
de spații de cazare pentru turiști, intermediere
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de spații de cazare pentru membrii, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru ședințe de consiliu, furnizare de spații
și materiale pentru conferințe, expoziții și
reuniuni, spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de creșă, servicii de creșă asigurate
în zone de cumpărături, creşă, facilitate de
îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei, furnizare de
programe după școală, furnizare de programe
înainte de școală, furnizare de servicii de
creșe (altele decât școlile), cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
evaluare de cazare hotelieră, servicii de cazare
hotelieră, organizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru vacanțe, furnizare de
cazare pentru vacanțe, organizare de cazare
pentru turiști, servicii de cazare pentru reuniuni,
servicii ale agențiilor de cazare, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de cazare
pentru evenimente, rezervare de cazare la
hotel, servicii de cazare în stațiuni turistice,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni, servicii
de camping pentru turiști (cazare), asigurare
de cazare temporară pentru lucru, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, organizare
și furnizare de cazare temporară, rezervare
pe internet de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, organizare de locuri
de cazare pentru vacanțe, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, furnizare de informații pe internet despre
cazare, servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanțelor, servicii de touroperatori
pentru rezervarea de cazare temporară, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
apartamente de vacanță, furnizare de informații
despre servicii de cazare temporară, furnizare
de informații online despre rezervări de cazare
pentru concediu, furnizare de cazare temporară
ca parte a pachetelor de ospitalitate, servicii de
schimb de locuri de cazare (time-share) servicii
de cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de agenții de turism privind rezervări de cazare,
servicii de agenții de turism privind spațiile

de cazare, furnizare de informații pe internet
despre cazarea temporară, prestare de servicii
de informații despre cazare pe timpul călătoriilor
și servicii de agenții pentru rezervarea cazării
pe timpul călăloriilor, oferite călătorilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
agenție de închiriere de locuri de cazare (time-
share), furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, servicii hoteliere,
servicii de catering hotelier, informații cu privire
la hoteluri, organizare de mese la hoteluri,
servicii de hoteluri și moteluri, servicii hoteliere
în stațiuni turistice, furnizare de informații cu
privire la hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii hoteliere pentru clienții preferați,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
servicii prestate de agenții pentru rezervări la
hotel, servicii electronice de informații cu privire
la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri oferite
pe internet, furnizare de servicii de rezervare
de camere și rezervare la hoteluri, servicii de
agenție de voiaj pentru rezervare de camere
de hotel, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2021 00801
(151) 02/02/2021
(732) ANDREI DUMITRU SORBALA,

STR. PALTINIS NR. 5, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, 200128, DOLJ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR. 212, SC. D,
ETAJ 2, APART. 11, JUDEŢ
ARGEŞ, PITESTI, 110176, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

iOLV iOLIVER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#43373a), galben (HEX #ddf707),
verde deschis (HEX #1ab17a),
portocaliu deschis (HEX #ffbe32),
portocaliu închis (HEX #fe9c3c), roşu
(HEX #ff6c40), verde închis (HEX
#26b76c), albastru deschis (HEX
#0396d0), roz (HEX #fd635a), galben
(HEX #fec52b), verde (HEX #4fbd59),
albastru (HEX #1f90c3), albastru (HEX
#2d89b5), roşu deschis (HEX #ff6d5f),
albastru închis (HEX #045bbd), verde
(HEX #44aa2a), roşu (HEX #fa5b53),
albastru (HEX #1f59a8), albastru (HEX
#1f59a8)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, bandane, mănuşi (articole de
îmbrăcăminte), şosete, articole de îmbrăcăminte
şi încălţăminte pentru sport, pantofi de sport,
ciorapi.
35. Publicitate, servicii de telemarketing,
producție de clipuri publicitare, marketing
promoțional, marketing digital, publicitate online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de publicitate și marketing
online, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, servicii de
publicitate, marketing și promovare, asistență în
afaceri, management și servicii administrative.
41. Educaţie, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de divertisment, subtitrare,
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport, scriere de scenarii, servicii
specifice parcurilor de distracții, furnizarea
de informatii legate de evenimente sportive,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară.

───────


