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Cereri Mărci publicate în 09/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04177 02/06/2021 AGATA PAN 2016 SRL GRANT HOTEL BOUTIQUE

2 M 2021 04243 02/06/2021 ELISABETA-DIANA SOARE Activ8 your English ! MAKE
GREAT MEMORIES TO TELL
GREAT STORIES!

3 M 2021 04268 02/06/2021 AXA ROTEAL SRL HERBACLEAN

4 M 2021 04269 02/06/2021 ANDREEA-ELENA RUS PARAISIO

5 M 2021 04311 02/06/2021 THEODOR IONASCU motus

6 M 2021 04312 02/06/2021 DANULETIU GHEORGHE Ghiță Ciobanul

7 M 2021 04313 02/06/2021 ECO NEUTRALIZARE
GRINDASI SRL

ENG ECO NEUTRALIZARE
GRINDAȘI

8 M 2021 04314 02/06/2021 EL KHALIL FADI NAYIRI

9 M 2021 04315 02/06/2021 MORIPAN ALEX SRL PÂINEA BUNICUȚEI

10 M 2021 04316 02/06/2021 EXTRAMALL INTERNATIONAL
GROUP SRL

CLEAN WATER

11 M 2021 04317 02/06/2021 SKYLAND PARK SRL JUMPING HOUSE Always Up
Never Down

12 M 2021 04318 02/06/2021 ANDREI-ȘTEFAN NISTOR Nuit Sociale

13 M 2021 04319 02/06/2021 ANDREI-ŞTEFAN NISTOR Appètit Social

14 M 2021 04320 02/06/2021 CLINICA ALINDENT S.R.L. Adent

15 M 2021 04321 02/06/2021 ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ
GOLD PARTENER

Asociatia Internationala GOLD
PARTENER GP

16 M 2021 04322 02/06/2021 GABRIELA MARIN MASIMA CONSULTING
CENTER CHOOSE 2WIN
ENERGY

17 M 2021 04324 02/06/2021 SPORTZONE UNITED SRL sportzone what's your sport?

18 M 2021 04325 02/06/2021 FLORIN BRADULET Green Bucovina

19 M 2021 04326 02/06/2021 CARREFOUR ROMANIA SA GRĂDINA NOASTRĂ din Vărăşti
DOMENIU CU TRADIŢIE

20 M 2021 04327 02/06/2021 JD STORE CHAIN JD STORE

21 M 2021 04329 02/06/2021 SC TREND BUILDINGS SRL TREND BUILDINGS

22 M 2021 04330 02/06/2021 JD STORE CHAIN SRL JD STORE

23 M 2021 04331 02/06/2021 DUNAV PROD SRL ZBURLICI

24 M 2021 04332 02/06/2021 DOLINI TM - GARDEN SRL HYPE CULTURE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 04333 02/06/2021 PALINCA LU' TATA SRL TS Pălincă din Ţara Silvanei

Distilat din prune Produs din
distileria EUGE de SC Palinca
Lu' Tata SRL

26 M 2021 04334 02/06/2021 VIOREL CIUMAC Tonic Band

27 M 2021 04335 02/06/2021 ANDREEA FELESCU HARBEST

28 M 2021 04336 02/06/2021 AQUA VISION SRL Villa Park

29 M 2021 04337 02/06/2021 VP CEREALE BZ SRL VP NUTRIȚIE ANIMALĂ

30 M 2021 04338 02/06/2021 VP CEREALE BZ SRL VP CEREALE

31 M 2021 04339 02/06/2021 ALVANDA EUROPE SRL ALVANDA

32 M 2021 04340 02/06/2021 KID PROJECT DESIGN SRL KID

33 M 2021 04341 02/06/2021 DONA. LOGISTICA S.A. Sanvero BILOFLUX supliment
alimentar Pulbere din bilă bovină
80 mg Pulbere din usturoi 40 mg
20 comprimate

34 M 2021 04342 02/06/2021 DONA. LOGISTICA S.A. Sanvero SANDIGEST Supliment
alimentar Pancreatină 250
mg 30 comprimate filmate
gastrorezistente

35 M 2021 04343 02/06/2021 CREATICON D.O.O. SK SKINTEGRA THE RARE
MOLECULE

36 M 2021 04345 02/06/2021 VITISIM COTEȘTI S.R.L. PANDORA STORIES

37 M 2021 04346 02/06/2021 VITISIM COTEȘTI S.R.L. PANDORA stories BUCURIE

38 M 2021 04347 02/06/2021 RADU CHIRIAC Ferasa
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(210) M 2021 04177
(151) 02/06/2021
(732) AGATA PAN 2016 SRL, STRADA

15 NR. 55, JUDEȚUL ARAD,
SAT VLADIMIRESCU, COMUNA
VLADIMIRESCU, ARAD, ROMANIA

(540)

GRANT HOTEL BOUTIQUE

(531) Clasificare Viena:
14.05.02; 27.05.01; 26.01.03; 26.11.03;
01.01.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
548 C), maro (Pantone 7515 C)

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

43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 04243
(151) 02/06/2021
(732) ELISABETA-DIANA SOARE, STR.

FELIX ADERCA NR. 2, BL. 1, SC.
1, AP. 13, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

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

(540)

Activ8 your English ! MAKE
GREAT MEMORIES TO
TELL GREAT STORIES!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04;
26.01.18

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

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

41. Academii (educație), acordarea de premii în
educație, administrarea serviciilor educaționale,
ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, acreditare
cu privire la acordarea de premii în domeniul
educației, coordonare de cursuri, coordonare
de cursuri de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, coordonare de cursuri prin
corespondență, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, coordonare de evenimente
educative, coordonare de expoziții cu scop
educativ, coordonare de expoziții în scopuri
recreative, cursuri de formare avansată, cursuri
de instruire scrise, cursuri de limbi, cursuri
de sprijin pentru învățarea limbilor străine,
cursuri lingvistice, cursuri prin corespondență,
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cursuri prin corespondență (învățământ la
distanță), cursuri în cadrul taberelor educative,
difuzare de materiale educative, educație,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, formare continuă, formare
complementară, furnizare de centre de pregătire,
furnizare de centre de pregătire pentru tineri,
furnizare de cursuri de instruire, furnizare de
cursuri de formare continuă, furnizare de cursuri
de instruire online, furnizare de cursuri de
instruire pentru tineri, furnizare de cursuri de
pregătire în domeniul limbilor străine, furnizare
de cursuri educaționale, furnizare de informații
în materie de educație, furnizare de seminare
online de formare, furnizare de școli și cursuri
de limbi străine, furnizarea de instruire online,
informații în materie de educație, instruire
educativă, organizare de ateliere profesionale și
cursuri de pregătire profesională, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizare
de cursuri, organizare de cursuri de formare,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de limbi străine, organizare de
programe de instruire pentru tineri, organizare
de seminarii, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare de seminarii educative,
organizare de seminarii pe teme de educație,
organizare de sesiuni de formare, organizare
și coordonare de cursuri, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, organizare
și coordonare de seminare de formare,
organizare și coordonare de conferințe cu scop
educativ, organizarea de ateliere de lucru,
organizarea de programe didactice, organizarea
și conducerea de seminarii, organizarea și
conducerea de workshop-uri, planificare de
conferințe cu scopuri educative, planificare de
seminare în scopuri educaționale, seminare,
seminarii educative, servicii de academii de
studii specializate în predarea limbilor străine,
servicii de consultanță în domeniul educației,
servicii de predare a limbii engleze, servicii
de instruire și formare, servicii educaționale
și de instruire lingvistică, servicii educative în
domeniul predării limbilor străine, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități culturale pentru tabere de
vară.

───────

(210) M 2021 04268
(151) 02/06/2021
(732) AXA ROTEAL SRL, STR.

SCARLAT VIRNAV, NR. 18,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
HERBACLEAN

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
detergenți alţii decât cu utilizare în procesele de
fabricare şi în scopuri medicale, detergenți de uz
casnic, preparate pentru spălare, produse pentru
toaletă, preparate pentru curățarea și îngrijirea
corpului, săpunuri și geluri, preparate pentru
baie, deodorante de uz uman sau veterinar,
antiperspirante (articole de toaletă), produse
cosmetice pentru epilare și bărbierit.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare

───────
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(210) M 2021 04269
(151) 02/06/2021
(732) ANDREEA-ELENA RUS, STR.

AUREL VLAICU, NR. 3, AP. 289,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
PARAISIO

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

18. Genți, bagaje (genți), genți boston, genți
care pot fi spălate, pentru articole de toaletă,
genți cu bandulieră, genți cu două despărțituri stil
doctor (gladstone), genți cu imprimeu muzical,
genți cu rotile, genți cu structură moale, genti de
voiaj din materiale plastice, genți de cumpărături
din piele, genți de călătorie, genți de lucru,
genți de mână pentru bărbați, genți de mână
(poșete), genți de plajă, genți de pânză, genți
de seară, genți de transport universale, genți
de umăr, genți de umăr pentru copii, genți de
voiaj cu rotile, genți de voiaj din imitație de piele,
genți de voiaj din piele pentru haine, genți de
voiaj pentru avion, genți de voiaj pentru pantofi,
genți de voiaj pentru îmbrăcăminte sport, genți
din blană sintetică, genți din imitatie de piele,
genți din pânză, genți diplomat, genți flexibile
pentru haine, genți impermeabile, genți mici de
voiaj (pentru sejururi scurte), genti pentru farduri
vandute goale, gentuțe cosmetice, genți pentru
accesorii de tricotat, genți pentru cosmetice (fără
conținut), genți pentru curieri, genți pentru cărți,
genți pentru drumeții, genți pentru ieșiri la sfârșit
de săptămână, genți pentru gimnastică, genți
pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte sport,
genți sport de uz general, genți sportive, genți
stil bandulieră, genți sub formă de tub, genți tip
sac, genți tricotate, altele decât cele din metale
prețioase, genți și portofele din piele
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte

pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), baie (halate de -),
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghete, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/06/2021

stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere

fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de nailon
și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de seară,
ținută stil casual, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, baie (papuci de -),
baie (sandale de -), balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
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bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), baie (halate de -),
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, cămăsi cu mâneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,

cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci "bomber", geci de puf,
geci din piele, geci fără mâneci, ghetre, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
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lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de nailon
și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de seară,
ținută stil casual, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, baie (papuci de -),
baie (sandale de -), balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,

espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, şepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport,
genți, bagaje (genți), genți boston, genți care
pot fi spălate, pentru articole de toaletă, genți
cu bandulieră, genți cu două despărțituri stil
doctor (gladstone), genți cu imprimeu muzical,
genți cu rotile, genți cu structură moale, genti de
voiaj din materiale plastice, genți de cumpărături
din piele, genți de călătorie, genți de lucru,
genți de mână pentru bărbați, genți de mână
(poșete), genți de plajă, genți de pânză, genți
de seară, genți de transport universale, genți
de umăr, genți de umăr pentru copii, genți de
voiaj cu rotile, genți de voiaj din imitație de piele,
genți de voiaj din piele pentru haine, genți de
voiaj pentru avion, genți de voiaj pentru pantofi,
genți de voiaj pentru îmbrăcăminte sport, genți
din blană sintetică, genți din imitatie de piele,
genți din pânză, genți diplomat, genți flexibile
pentru haine, genți impermeabile, genți mici de
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voiaj (pentru sejururi scurte), genti pentru farduri
vandute goale, gentuțe cosmetice, genți pentru
accesorii de tricotat, genți pentru cosmetice (fără
conținut), genți pentru curieri, genți pentru cărți,
genți pentru drumeții, genți pentru ieșiri la sfârșit
de săptămână, genți pentru gimnastică, genți
pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte sport,
genți sport de uz general, genți sportive, genți
stil bandulieră, genți sub formă de tub, genți tip
sac, genți tricotate, altele decât cele din metale
prețioase, genți și portofele din piele.

───────

(210) M 2021 04311
(151) 02/06/2021
(732) THEODOR IONASCU, STR. M4,

NR. 2, JUDETUL CONSTANTA,
NAVODARI, 905700, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
motus

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de agenție
de import-export cu trotinete electrice, servicii
de comerț cu amănuntul cu trotinete electrice,
servicii de comert cu ridicata cu trotinete
electrice., servicii de comert online cu trotinete
electrice.

───────

(210) M 2021 04312
(151) 02/06/2021
(732) DANULETIU GHEORGHE, SAT

JINA, COM. JINA, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)
Ghiță Ciobanul

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,

lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
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, malt.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, cu excepția berii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 04313
(151) 02/06/2021
(732) ECO NEUTRALIZARE GRINDASI

SRL, STR. MOSOAIA NR. 33,
ET. P, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ENG ECO NEUTRALIZARE
GRINDAȘI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#3F61B2), galben (HEX #FFFF00),
galben inchis (HEX #C6C608)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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7. Unități de eliminare a deșeurilor/unități de
eliminare a gunoiului.
39. Transportul și depozitarea deșeurilor/
transportul și depozitarea gunoaielor.
40. Tratarea deșeurilor (transformare).

───────

(210) M 2021 04314
(151) 02/06/2021
(732) EL KHALIL FADI, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 101, JUDETUL
GIURGIU, PUTINEIU, SAT
HODIVOAIA, GIURGIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)
NAYIRI

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
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.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 04315
(151) 02/06/2021
(732) MORIPAN ALEX SRL, JUDETUL

VRANCEA, COMUNA JARISTEA,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)
PÂINEA BUNICUȚEI

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

30. Faină, preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie, produse de cofetărie, drojdie, praf
de copt.

───────

(210) M 2021 04316
(151) 02/06/2021
(732) EXTRAMALL INTERNATIONAL

GROUP SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 319,
CLADIRE OB, 6A, SECTOR 6,
BUCURESTI, 014593, ROMANIA

(540)
CLEAN WATER

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
21. Articole de bucătărie și veselă, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor.

───────
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(210) M 2021 04317
(151) 02/06/2021
(732) SKYLAND PARK SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR 2-4,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDETUL
IASI, IASI, 700381, IAȘI, ROMANIA

(540)

JUMPING HOUSE
Always Up Never Down

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
9. Aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, programe de calculator
înregistrate sau descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
programe de operare pe calculator, înregistrate,
software pentru jocuri pe calculator, stocate,
publicaţii electronice, descărcabile, etichete
electronice pentru produse, aparatura didactică
audiovizuală, roboţi telefonici, calculatoare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), asistenţi
personali digitali (apd), agende electronice,
traducătoare electronice de buzunar, panouri
informative cu afişaj electronic, cititoare
de cărţi electronice, sisteme electronice
de control al accesului pentru uşile cu
interblocare, table electronice interactive,
partituri muzicale electronice, descărcabile,

afişaje numerice electronice, sisteme de
poziţionare globală (gps), kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, holograme,
roboţi umanoizi cu inteligenţă artificială, interfeţe
pentru calculatoare, laptopuri, microprocesoare,
telefoane mobile / celulare / telefoane celulare,
monitoare (programe de calculator), mouse
pad-uri / suporturi pentru mouse, sisteme de
navigaţie pentru vehicule (calculatoare de bord),
instrumente de navigaţie, ecrane de proiecţie,
aparate de proiecţie, cititoare (echipament de
procesare a datelor), roboți pentru teleprezență,
software pentru jocuri pe calculator, descărcabil,
calculatoare tip tabletă, roboţi de învăţare,
calculatoare client subţire (thin client), unităţi
flash usb.
28. Trambuline, trambuline (articole sportive),
jocuri, aparate pentru exerciţii fizice, tuburi de
confeti pentru petreceri (articole cu caractere
de noutate pentru petreceri), biciclete staţionare
de antrenament, jucării umplute, aparate de
amuzament, automate şi acţionate cu fise,
dispozitive pentru jocuri video arcade, articole
pentru tras cu arcul, momeală artificială pentru
pescuit, zăpadă artificială pentru pomii de
crăciun, saltea de joacă pentru bebeluşi,
jocuri de table, tunuri de aruncat mingi, mingi
pentru jocuri, mănuşi de baseball, mănuşi
de baseball/cricket (accesorii pentru jocuri),
clopoţei pentru pomul de crăciun, carduri
de bingo, camere de mingi pentru jocuri,
jocuri pe tablă, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii
de crăciun, măşti de carnaval, jocuri de şah,
pomi de crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti,
truse de magie, manete de comandă pentru
consolele de jocuri, manete de comandă pentru
jucării, numărători (discuri) pentru jocuri, darts,
zaruri, păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de
păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere
de păpuşi, domino, table de dame, dame
(jocuri), drone (jucării), gantere, ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, aparate
pentru jocuri, aparate de gimnastică, deltaplane,
jocuri cu potcoave, puzzle-uri, caleidoscoape,
mosoare pentru zmeie, zmeie, măşti (obiecte de
divertisment), păpuşi matrioska, ace de pompe
pentru umflarea mingilor de joacă, plase pentru
sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru a
face glume, ornamente pentru pomii de crăciun,
cu excepţia instalaţiilor, lumânărilor şi produselor
de cofetărie, pachinko, plăci de padelă, pistoale
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cu bile umplute cu vopsea (pistoale de paintball)
(articole sportive), bile umplute cu vopsea
(muniţie pentru pistoalele de paintball) (articole
sportive), pălării din hârtie pentru petreceri,
parapante, jocuri de societate, baloane pentru
joacă, mingi/bile de joacă, cărţi de joc, jucării
de plus, jucării de pluş cu păturică ataşată,
prăjini pentru sărituri cu prăjina, jocuri portabile
cu ecrane cu cristale lichide, jocuri portabile
şi jucării cu funcţii de telecomunicaţii integrate,
pompe special adaptate pentru utilizare cu
mingile/bilele de joacă, saci de box, păpuşi
marionete, quoits, rachete / bâte pentru jocuri,
zornăitoare (obiecte de divertisment), vehicule
de jucărie cu telecomandă, panglici pentru
gimnastică ritmică, căluţi balansoar, patine cu
rotile, seturi de machete la scară (jucării), scutere
(jucării), fluturaşi (de badminton), skateboard-uri,
ghete de patinaj cu lame ataşate, popice (jocuri),
praştii (articole sportive), topogane (obiecte
de divertisment), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, bule de săpun
(jucării), titirezi (jucării), schiuri nautice, piscine
(articole de joacă), plăci de înot, centuri de
înot, veste de înot, saltele gonflabile pentru
piscine, leagăne, ursuleţi de plus, plase de tenis,
tunuri pentru mingile de tenis, măşti de teatru,
pistoale de jucărie, pistoale cu aer de jucărie,
jucării carusel pentru pătuţuri, maşini de jucărie,
machete de jucărie, case de jucărie pentru copii,
figurine de jucărie, roboţi de jucărie, jucării care
imită articolele cosmetic, jucării din plastilină
inteligentă, jucării din aluat de modelare, jucării,
triciclete pentru copii (jucării), bastoane de
învârtit, maşini pentru jocuri video.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
de standuri de vânzare, închirierea de
material publicitar, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin
poştă, distribuirea de eşantioane, marketing,

furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, publicarea de
texte publicitare, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii oferite de
centrale telefonice (preluare apeluri telefonice),
aranjarea vitrinelor pentru magazine, marketing
cu public ţintă, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.
41. Organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
închirierea echipamentelor audio, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de caligrafie,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), academii
(educaţie), organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concrete,
organizarea şi susţinerea conferinţelor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, servicii de disc jockey, servicii
de discotecă, dublări, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, efectuarea de
excursii cu ghid, efectuarea de excursii de
căţărare cu ghid, predarea gimnasticii, servicii
de tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de karaoke, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, servicii de
bibliotecă mobile, servicii de model pentru artişti,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de ştiri,
şcoli de grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, organizarea de competiţii
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(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, servicii de
instructor personal (antrenament de fitness),
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de divertisment sau cultural, închirierea
simulatoarelor de antrenament, servicii de
evaluare a stării fizice pentru antrenamente,
pictură pe faţă, instruirea în sado (instruirea
în ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea de
decoruri pentru scenă, subtitrare, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare /
servicii educaţionale / servicii de instruire,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, producţii
de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 04318
(151) 02/06/2021
(732) ANDREI-ȘTEFAN NISTOR, STR.

TOAMNEI NR. 84, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Nuit Sociale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.03.02

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 04319
(151) 02/06/2021
(732) ANDREI-ŞTEFAN NISTOR, STR.

TOAMNEI NR. 84, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Appètit Social

(531) Clasificare Viena:
11.01.04; 11.03.02; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────
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(210) M 2021 04320
(151) 02/06/2021
(732) CLINICA ALINDENT S.R.L.,

STR. VERII NR. 2D, CAMERA 5,
PARTER, SAT REDIU, JUDEŢ IAŞI,
COMUNA REDIU, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Adent

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

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 572C), verde inchis (Pantone
325C), albastru inchis (Pantone 541C)

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

44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane,
servicii de clinică medicală, servicii de
analize medicală, îngrijirea sănătăţii, servicii
de centre de sănătate, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, servicii de stomatologie, servicii
stomatologice, servicii de ortodonţie, servicii de
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de anestezie dentară,
servicii de chirurgie, montare de pietre prețioase
în proteze dentare, servicii de albire a dinților,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii de curățare a dinților,
servicii de igienă dentară, servicii oferite de clinici
dentare.

───────

(210) M 2021 04321
(151) 02/06/2021
(732) ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ

GOLD PARTENER, STR. DACIA ,
NR. 131, BLOC 14, SCARA 1, AP.
19, JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

Asociatia Internationala
GOLD PARTENER GP

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 05.03.20; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzării de produse și
servicii ale terților, administrare a programelor de
stimulare și de fidelizare a clienților, administrare
a programelor cu premii de fidelitate care includ
timbre comerciale, administrare a programelor
de vânzări și de stimulente promoționale,
administrare de scheme asociative, administrare
în materie de activități de marketing,
administrare și compilare de baze de date
computerizate, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea de programe de fidelitate
cu reduceri sau stimulente, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, administrarea vânzărilor,
administrație comercială, analiza impactului
publicității, analiza în domeniul marketingului,
asistență în afaceri, management și servicii
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administrative, cercetare și analiză în domeniul
manipulării pieței, cercetare și analiză de piață,
cercetare în domeniul publicității, cercetarea
de piață și studii de marketing, compilare
de anuare ale firmelor în vederea publicării
pe internet, compilare de anuare online ale
firmelor, compilare de anunțuri publicitare pentru
a fi utilizate ca pagini web pe internet,
compilare de cataloage de afaceri, compilare
de reclame pentru pagini web pe internet,
confirmarea de reuniuni programate pentru alte
persoane, consultanță cu privire la căutarea
de sponsori, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, consultanță în publicitate
și marketing, consultanță organizațională pentru
programe de loialitate pentru clienți, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
organizarea de campanii promoționale în afaceri,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
consultanță privind tehnicile de vânzare și
programele de vânzare, coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, distribuire de materiale publicitare
(pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, distribuție
de fluturași, broșuri, materiale tipărite și mostre în
scop publicitar, furnizare a unui registru cu site-
urile web ale terților pentru a facilita tranzacții
comerciale, furnizare de date comerciale sub
formă de liste de adrese, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, gestionare
de programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, gestionare de
programe de stimulare și fidelizare, informații de
marketing, informații sau solicitări de informații în
domeniul afacerilor și al marketingului, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
managementul relației cu clienții, managementul
și administrarea afacerilor, marketing comercial
(în afară de comercializare), marketing de baza
de date, marketing de referință, marketing
destinat unui anumit scop, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de programe de fidelizare a

───────

clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienți, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare și coordonare de întâlniri
de afaceri, organizare și coordonare de
prezentări în scopuri publicitare, organizare și
gestionare de programe de stimulare și fidelizare
comerciale, organizarea afacerilor, planificare
de strategii de marketing, prelucrare de date,
sistematizare și management, prestarea de
servicii de piață inteligentă, promovare de
bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de produse și servicii ale terților prin
programe de carduri de reduceri, promovare
de produse și servicii ale terților printr-un
program de carduri cu premii de fidelitate,
promovare de târguri în scop comercial,
promovare vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
promovarea de bunuri și servicii pentru terți prin
distribuirea de carduri de reduceri, promovarea
produselor și serviciilor terților prin distribuirea
de cupoane, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de
credit, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, publicitate on-line
într-o rețea informatizată, publicitate pentru
bunurile și serviciile altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vizualizeze și să
compare în mod convenabil bunurile oferite de
respectivii comercianți, servicii de cercetare de
piață privind fidelizarea clienților, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, servicii de colaborări de
afaceri în rețea, servicii de consultanță în
afaceri, servicii de consultanță și asistență
în domeniul strategiei comerciale, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de programe de loializare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului local,
servicii de publicitate și promovare, precum și
servicii de consultanță aferente, servicii on-line
de colaborări de afaceri în rețea, servicii online
de prelucrare de date, servicii pentru dezvoltarea
strategiei de afaceri, studii de sondaje de
opinie cu privire la piață, studii de relații cu
publicul, studii privind eficiența afacerilor, studii
economice în scopuri comerciale.
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(210) M 2021 04322
(151) 02/06/2021
(732) GABRIELA MARIN, STR,

WOLFGANG AMADEUS MOZART,
NR. 22A, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

MASIMA CONSULTING
CENTER CHOOSE

2WIN ENERGY

(531) Clasificare Viena:
01.15.03; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
galben, alb

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

35. Servicii de vanzare cu amanuntul si cu
ridicata in legatura cu produse de imprimerie,
afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi
din hartie si carton, cutii din carton, pixuri,
stilouri, creioane, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu produse de
imprimerie, articole de papetărie și accesorii
educative, hârtie și carton, adezivi, obiecte
de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, materiale și articole
izolante și opritoare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cd-uri
si dvd-uri inregistrate, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu materiale

inregistrate, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, publicitate și
marketing, consultanță în marketing commercial,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, publicarea de texte publicitare, consultanță
fiscală (contabilitate), consultanță în afaceri,
consultanță în domeniul afacerilor privind
reorganizarea financiară, asistență comercială
cu privire la imaginea comercială, asistență
în afaceri privind identitatea corporativă,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, întocmire de planuri de
marketing, planificare de strategii de marketing,
servicii de relații cu publicul, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, consultanță în administrarea
afacerilor, în domeniul dezvoltării directorilor
și personalului de conducere, consultanță în
organizarea afacerilor, audit financiar, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, asistență în afaceri, informații despre
metode de vânzare, intermediere de contracte
(pentru terți), asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de
afaceri, asistență comercială în managementul
afacerilor, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, date referitoare la
afaceri, asistență privind planificarea comercială,
asistență în conducerea afacerilor, furnizare
de asistență în afaceri, informații despre
metode de vânzare, intermediere publicitară,
managementul activităților comerciale,
managementul proiectelor de afaceri, planificare
strategică de afaceri, planificarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de
date, servicii de consultanță în afaceri,
analiză de preț, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, servicii
în domeniul inteligenței afacerilor (business
intelligence), consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
comercial, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul riscului (afaceri), consultanță în
materie de eficiență a afacerilor, consultanță
în marketing, managementul resurselor umane,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/06/2021

consultanță în domeniul resurse umane,
administrare în materie de evaluare a afacerilor,
evaluarea comparativă (evaluarea practicilor de
organizare a afacerilor), evaluarea oportunităților
de afaceri, servicii de evaluare a riscurilor
afacerilor, servicii în domeniul evaluării de piață,
estimare în afaceri comerciale.
36. Consultanță privind managementul riscului
(financiară), servicii de evaluare, analiză și
consultanță financiară, consultanță financiară
corporatistă, consultanță financiară privind
cumpărarea și vânzarea de afaceri, consultanță
financiară privind acționariatul angajaților,
consultanță fiscală (nu contabilitate), consultanță
în materie de investiții de capital, consultanță
în materie de investiții, consultanță privind
finanțele întreprinderilor, furnizare de informații,
consultanță și consiliere în domeniul investițiilor
bancare, consultanță profesională în materie
de finanțe, servicii de consultanță privind
strategiile financiare, servicii de consultanță
privind finanțele personale, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară, servicii
de evaluare financiară, evaluare și analiză
financiară, estimări fiscale, consultații în
domeniul estimărilor fiscale, evaluări și estimări
financiare.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii educative, de divertisment și
sportive, traducere și interpretare, furnizarea
educației, educație și instruire, consiliere în
carieră (educație), organizare de seminarii
referitoare la educație, publicare de buletine
informative, publicare de broșuri, publicare
de cărți și reviste, publicare de documente,
publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale, publicare de cărți instructive,
publicare de cărți educative, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
manuale, publicare de fișe informative, publicare
de periodice și cărți în format electronic,
publicare de publicații periodice, publicare
multimedia, redactare de texte, publicarea
de materiale multimedia online, servicii de
publicare electronică, servicii de scriere pentru
bloguri, activități de divertisment, sportive și
culturale, instruire, educație, organizare de
conferințe referitoare la educație, informații
în materie de educație, simpozioane pe
teme de educație, servicii de îndrumare în
afaceri, coaching personal (formare), coaching
pentru viață (instruire), asistență profesională
individualizată (coaching), servicii educaționale
de tip coaching, antrenament și coaching
în discurs politic, antrenament și coaching

în dezbateri politice, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
servicii de pregătire sau educare în domeniul
coaching pentru viață, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de cursuri, pregătire
și instruire, cursuri de instruire scrise, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, mentorat educațional pentru copii
de vârstă școlară, producție audio, video
și multimedia și fotografie, formare continuă,
formare în afaceri, ateliere de formare, cursuri
de formare, servicii de formare profesională,
formare în domeniul managementului, furnizare
de formare profesională, transfer de know-how
(instruire), servicii de bibliotecă și închiriere
de produse media, producție de film pe
dvd şi cd-rom, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
creare (redactare) de podcast-uri, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
publicații electronice, furnizare de publicații on-
line, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
publicare de cărți, formare continuă, formare
în afaceri, coordonare de conferințe de afaceri,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare și coordonare de conferințe cu
caracter comercial și de afaceri, servicii
de îndrumare în afaceri, organizare de
seminarii în domeniul afacerilor, coordonare
de ateliere educative în domeniul afacerilor,
servicii educaționale și de instruire cu privire la
managementul afacerilor, pregătire în domeniul
afacerilor prin tehnici de simulare, publicarea
de manuale de lucru pentru administrarea
afacerilor, formare în domeniul managementului,
instruire și pregătire în management, industrie
și tehnologia informației, instruire în abilități
în afaceri, instruire în domeniul administrării
afacerilor, servicii educaționale referitoare la
satisfacerea nevoilor clienților, cursuri de
dezvoltare personală, furnizare de cursuri de
evaluare a abilităților, organizare de examene
pentru evaluarea nivelului de pregătire, editare
de publicații, furnizare de publicații on-line,
furnizare de publicații electronice

───────
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(210) M 2021 04324
(151) 02/06/2021
(732) SPORTZONE UNITED SRL,

STRADA PETOFI SANDOR, NR.
95, CAMERA 7, ETAJ 2, JUDEŢ
TIMIŞ, DUMBRAVITA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR.
33, ET.1, AP.7, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

sportzone what's your sport?

(531) Clasificare Viena:
24.17.04; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de comenzi online, servicii de comert
online.

───────

(210) M 2021 04325
(151) 02/06/2021
(732) FLORIN BRADULET, 2 PRIMROSE

HILL, HALTON, KINGS LANGLEY,
WD48HY, HALTON, MAREA
BRITANIE

(540)
Green Bucovina

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și

de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
baruri, baruri de cocteiluri, bodegi de vinuri,
servicii oferite de bufet salate, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii oferite de
cantine, servicii oferite de ceainării, decorare
de alimente, decorare de torturi, servicii oferite
de fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii oferite de localuri tip snack-bar, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete, organizare de mese
la hoteluri, pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, sculptură culinară, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de bar cu servire de vin,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii de
baruri cu narghilea, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servicii de cantină, servicii de
cazare cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de cluburi de băut private, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de gătit, servicii de local public, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant care includ servicii de
bar cu licență, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante care
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servesc ramen, servicii de restaurante care
servesc tempura, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de somelier, servicii de terasă
berărie, servicii oferite de rotiserii, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servicii în domeniul gustărilor,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii prestate de
localurile unde se servește înghețată, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servii de
barmani, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în gogoșării,
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de băuturi alcoolice, servirea
de băuturi în berării, servirea de băuturi în
microberării, sevicii de baruri care servesc
bere, snack-baruri, creşă, facilitate de îngrijire a
bătrânilor pe timpul zilei (mâncare şi băutură),
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară în
locuințe, furnizare de instalații pentru parcarea
rulotelor, furnizare de instalații pentru parcuri de
rulote, furnizare de spații de cazare temporară
mobilate, furnizare de spații de odihnă temporare
pentru pasageri, închiriere de camere, închiriere
de camere ca locuință temporară, închiriere
de clădiri modulare transportabile, închiriere
de construcții transportabile, închiriere de
construcții transportabile metalice și nemetalice,
închiriere de corturi, închiriere de pavilioane,
intermediere de spații de cazare pentru membrii,
organizare de cazare temporară, organizare
și furnizare de cazare temporară, servicii ale
agențiilor de cazare, servicii de agenție de
închiriere de locuri de cazare (time-share),
servicii de adăpost de urgență (locuri de
cazare temporară), servicii de caritate, și
anume cazarea temporară, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de creșă asigurate în zone
de cumpărături, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii de
închiriere de camere, închiriere temporară
de camere, închirieri de spații de cazare
temporară, servicii de schimb de locuri de
cazare (time-share), spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,

asigurare de cazare temporară pentru lucru,
asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de centre comunitare pentru adunări și
întâlniri sociale, furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
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, furnizare de spații și materiale pentru
târguri și expoziții, furnizare de săli de conferințe,
închiriere de săli de conferințe, închiriere de
săli de reuniune, organizare de recepții pentru
nunți (spații), servicii de cazare pentru reuniuni,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
închiriere de săli pentru expoziții, închiriere
spații pentru birouri temporare, agenții de cazare
(hoteluri, pensiuni), asigurare de spații de
cazare pentru turiști, case de oaspeți, case
de vacanță, cazare temporară la hoteluri și
moteluri, cazare temporară oferită de ferme de
agrement, furnizare de cazare pentru vacanțe,
furnizare de cazare temporară ca parte a
pachetelor de ospitalitate, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, furnizare de cazare
temporară în apartamente de vacanță, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
furnizare de terenuri special amenajate pentru
staționarea caravanelor, servicii oferite de hanuri
turistice, servicii oferite de moteluri, servicii
oferite de hosteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii oferite de pensiuni, punerea la
dispoziție a terenurilor de camping, rezervare
de locuri de cazare la hoteluri, rezervare de
locuri de cazare pentru vacanțe, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de agenții
de turism privind spațiile de cazare, servicii
de camping pentru turiști (cazare), închiriere
de case de vacanță, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță,
închiriere de locuri de cazare pentru petrecerea
vacanțelor, servicii oferite de tabere de vacanță
(cazare), servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii hoteliere pentru clienții preferați, servicii
hoteliere, servicii de hosteluri pentru turiști,
servicii de cazare în stațiuni turistice, servicii de
cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de cazare temporară oferite de campinguri de
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vacanță, servicii de cazare hotelieră, consultanță
în domeniul cazării temporare oferită prin
intermediul call center-urilor și a liniilor fierbinți,
evaluare de cazare hotelieră, evaluare locuri
de cazare pe timp de vacanță, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, furnizare de
informații cu privire la rezervarea de locuri de
cazare, furnizare de informații despre creșe,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, furnizare de informații online despre
rezervări de cazare pentru concediu, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare
de camere și rezervare la hoteluri, rezervări
de hoteluri, rezervări la hoteluri, furnizarea
de informații cu privire la hoteluri, furnizarea
de informații hoteliere, prestare de servicii de
informații despre cazare pe timpul călătoriilor și
servicii de agenții pentru rezervarea cazării pe
timpul călăloriilor, oferite călătorilor, rezervare de
camere de hotel pentru călători, rezervare de
cazare la hotel, rezervare de cazare temporară
sub formă de case de vacanță, rezervare de
locuri de cazare pentru călători, rezervare de
locuri de cazare pentru turiști, rezervare de spații
de cazare în cadrul campingurilor, rezervare
pe internet de cazare temporară, rezervări de
camere, rezervări de camere pentru călători,
rezervări de hotel pentru terți, rezervări de
hoteluri, rezervări de pensiuni, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii de rezervare
a locurilor de cazare (time-share), servicii de
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii de rezervare la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, servicii
de touroperatori pentru rezervarea de cazare
temporară, servicii electronice de informații cu
privire la hoteluri, servicii furnizate de o agenție
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
prestate de agenții pentru rezervări la hotel,
consultații privind rețetele de gătit, consiliere în
domeniul culinar, furnizare de informații cu privire
la prepararea alimentelor și băuturilor, furnizare
de informații cu privire la servicii de bar, furnizare
de informații referitoare la baruri, furnizare
de informații despre servicii de bar, furnizare
de informații sub formă de rețete de băuturi,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii de consultanță cu privire la

alimente, servicii de consultanță cu privire la
tehnici de coacere, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, servicii de consultanță
în domeniul cateringului, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de rezervare a
meselor, servicii de rezervări la restaurant,
servicii prestate de o agenție pentru rezervări de
restaurante, închirere de distribuitoare de apă
potabilă, închirere de paturi, închiriere aparate
de gătit, închiriere blaturi de bucătărie, închiriere
de aparate de distribuție de băuturi calde
și reci, cu excepția distribuitoarelor automate,
închiriere de aparate de iluminat, închiriere
de aparate de iluminat pentru decorarea de
reședințe private, închiriere de aparate electrice
pentru prăjit pâinea (de uz menajer), închiriere
de aparate pentru floricele de porumb, închiriere
de aparatură de iluminat (casnic), închiriere
de blaturi de lucru pentru bucătării, pentru
prepararea de mâncăruri destinate consumului
imediat, închiriere de carpete, închiriere de
chiuvete de bucătărie, închiriere de chiuvete de
bucătărie de uz casnic, închiriere de chiuvete de
bucătărie de uz comercial, închiriere de corpuri
de iluminat pentru interior, închiriere de covoare,
închiriere de cuverturi matlasate, închiriere de
draperii pentru hoteluri, închiriere de echipament
de catering, închiriere de echipamente de bar,
închiriere de fețe de masă, închiriere de fântâni
de băut apă, închiriere de fântâni de ciocolată,
închiriere de lenjerie de pat, închiriere de
lenjerii de pat, închiriere de mașini de vată
de zahăr, închiriere de mașini industriale de
gătit, închiriere de mese de interior, închiriere
de învelitori pentru pardoseli de hoteluri,
închiriere de mobilier, închiriere de mobilier de
birou, închiriere de mobilier pentru conferințe,
închiriere de mobilier pentru expoziții, închiriere
de mobilier pentru hoteluri, închiriere de mobilier
pentru prezentări, închiriere de mobilier, lenjerii
de pat și seturi de masă, închiriere de mobilă,
închiriere de perne, închiriere de plite de
încălzit electrice, de uz casnic, închiriere de
plite non-electrice pentru gătit, închiriere de
preșuri, închiriere de pături, închiriere de preșuri
pentru interior, închiriere de prosoape pentru
hoteluri, închiriere de reșouri electrice, închiriere
de scaune de interior, închiriere de scaune
și mese, închiriere de scaune, mese, veselă
și lenjerie de masă, închiriere de sticlărie,
închiriere de tacâmuri, închiriere de tapițerii de
pereți pentru hoteluri, închiriere de vase de lut,
închiriere de vase încălzitoare pentru mâncare,
închiriere de veselă, închiriere de șezlonguri
de plajă cu acoperiș împletit, închiriere
mobilier de interior, închiriere saltele japoneze,
închiriere îmbrăcăminte de pardoseală, leasing
de cafetiere cu excepţia celor finanţate
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pentru achiziţie în rate sau prin închiriere,
închirierea de cuptoare cu microunde pentru
uz menajer, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, închirierea mașinilor de gătit, închirieri
de distribuitoare automate de băuturi

───────

(210) M 2021 04326
(151) 02/06/2021
(732) CARREFOUR ROMANIA SA,

STR. GARA HERĂSTRĂU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

GRĂDINA NOASTRĂ
din Vărăşti DOMENIU

CU TRADIŢIE

(531) Clasificare Viena:
05.09.24; 29.01.15; 26.01.03; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben,
verde deschis, rosu, verde inchis,
portocaliu, bej

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, gemuri, compoturi, uleiuri şi
grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, horticole brute şi
neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi
neprocesate, fructe şi legume proaspete, ierburi

proaspete, plante şi flori naturale, bulbi, puieţi şi
seminţe pentru plantare.
35. Studii de marketing, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
publicarea de texte publicitare, publicitate radio,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, publicitate,
producţia de clipuri publicitare, postarea de
afişe publicitare, inchirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
39. Ambalarea bunurilor.

───────

(210) M 2021 04327
(151) 02/06/2021
(732) JD STORE CHAIN, STRADA

ION LUCA CARAGIALE, BLOC
8, SCARA A, ETAJ 4, AP. 11,
JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI, NR. 33, ET.1,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

JD STORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

clase:
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, furnizare de
informații în materie de comerț, servicii de
amenajare de vitrine pentru magazinele de
vânzare cu amănuntul, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de vânzare cu
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amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățenie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu diverse tipuri de
carne, administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, administrarea
magazinelor, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte (mai
putin imbracaminte sport), servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte (mai putin imbracaminte sport),
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, servicii de comenzi online, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale pe
internet., servicii de vanzare cu amanuntul in
legatura cu produse de brutarie,

───────

(210) M 2021 04329
(151) 02/06/2021
(732) SC TREND BUILDINGS SRL,

STR.TRIBUNUL CORCHES, NR
2/D, JUD. ARAD, ARAD, 310323,
ARAD, ROMANIA

(540)

TREND BUILDINGS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.24; 29.01.11

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

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze

───────
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(210) M 2021 04330
(151) 02/06/2021
(732) JD STORE CHAIN SRL, STRADA

ION LUCA CARAGIALE, BLOC
8, SCARA A, ETAJ 4, AP. 11,
JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI, NR. 33, ET.1,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

JD STORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 03.01.08; 03.01.24

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

clase:
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, furnizare de
informații în materie de comerț, servicii de
amenajare de vitrine pentru magazinele de
vânzare cu amănuntul, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, administrarea
magazinelor, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte (mai
putin imbracaminte sport), servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte (mai putin imbracaminte sport),
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, servicii de comenzi online, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale pe
internet., , servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu produse de brutarie, sevicii
de vanzare cu amanuntul online referitoare la
produse cosmetice

───────

(210) M 2021 04331
(151) 02/06/2021
(732) DUNAV PROD SRL, STR. BAIA

SPRIE NR. 12, JUD. MARAMUREŞ,
CAVNIC, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)
ZBURLICI
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Chipsuri de cartofi, chipsuri de legume,
chipsuri de fructe, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte.
30. Pufuleţi, pufarine, chipsuri din cereale,
chipsuri pe bază de făină, chipsuri de orez,
chipsuri de creveți, snack-uri pe baza de
cereale, orez sau făinuri pentru consum uman,
gustări preparate conținând în principal cereale
expandate, floricele de porumb, preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolata, deserturi, batoane de
cereale, batoane energizante, biscuiți.
35. Regruparea în beneficiul terţilor, a unei
game diverse de produse (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților
să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vânzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
comercializare in spaţiu fizic şi/ sau online, cu
amănuntul si/sau cu ridicata , administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, informații și asistență comerciale pentru
consumatori, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 04332
(151) 02/06/2021
(732) DOLINI TM - GARDEN SRL,

ALEEA F.C. RIPENSIA, NR.15,
CAMERA 2, AP.12, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
HYPE CULTURE

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

43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii de catering
mobil, servicii oferite de restaurante specializate
în preparate la grătar, asigurarea de hrană și
băuturi, catering, consultații privind rețetele de
gătit, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
localuri tip snack-bar, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, preparare de mâncăruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii ale
bistrourilor, servicii de mâncare la pachet, servicii
de preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide., furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de bucătărie mobila

───────
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(210) M 2021 04333
(151) 02/06/2021
(732) PALINCA LU' TATA SRL, SAT

LAZURI, NR. 30A, JUD. SĂLAJ,
COMUNA VALCAU DE JOS,
SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)

TS Pălincă din Ţara Silvanei
Distilat din prune Produs

din distileria EUGE de
SC Palinca Lu' Tata SRL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.19

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

33. Palinca.
───────

(210) M 2021 04334
(151) 02/06/2021
(732) VIOREL CIUMAC, AEEA FREZIEI

NR. 2, JUD. CONSTANŢA, EFORIE
NORD, 905350, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
Tonic Band

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

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

───────

(210) M 2021 04335
(151) 02/06/2021
(732) ANDREEA FELESCU, STR.

GAVRIL MUZICESCU NR.
15, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
HARBEST

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
furnizarea de informaţii de contact comerciale
şi de afaceri, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, analiza
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costurilor, demonstraţii cu produse, închiriere
de echipament de birou în spaţii pentru co-
working, machetare pentru promoţiile publicitare
sau de vânzări, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, închirierea de standuri
de vânzare, răspândirea materialelor publicitare,
publicitate directă prin poştă, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, căutarea de sponsorizări,
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
organizare și coordonare de licitații imobiliare.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii
ale birourilor de cazare (apartamente),
managementul apartamentelor, managementul
proprietăților imobiliare, închirierea
apartamentelor, inchiriere de bunuri imobiliare
și de proprietăți, strângerea de fonduri
caribile, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii, informaţii financiare, consultanţă
financiară, consultanță financiară privind
investițiile imobiliare, finanţare pentru achiziţia în
rate / finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
împrumuturi în rate, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, brokeraj cu proprietăți imobiliare,
evaluări imobiliare, management imobiliar,
colectarea chiriilor, evaluarea costurilor de
reparaţie (evaluare financiară), servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii bancare
de tip credit ipotecar, informaţii în domeniul
asigurărilor, consultanţă în asigurări, servicii
de asigurare, servicii de asigurări în domeniul
proprietăților imobiliare, subscriere de asigurări,
estimări și evaluări pentru scopuri de asigurare,
servicii imobiliare, consultanță privind bunuri
imobiliare, servicii financiare, monetare și
bancare, investiții imobiliare, estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare), evaluări
de proprietăți imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, instalare, curățare,
reparare și întreținere, reparaţii, construcții
de clădiri rezidențiale, servicii de construcții
de clădiri, reparații și întreținere de clădiri,
servicii de management în construcții,
servicii de instalaţii, asfaltare, curăţarea şi
repararea cazanelor, zidire, supravegherea
construcţiei de clădiri, etanşarea clădirilor /

impermeabilizare (clădire), izolarea clădirilor,
construirea de magazine şi gherete pentru
târguri, servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor
de fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), închirierea
echipamentelor de construcţii, construcţie,
informaţii privind construcţia, consultanţă în
construcţii, demolarea clădirilor, instalare de
utilităţi pe şantiere de construcţii, servicii de
electricieni, construcţia de fabrici, instalarea
uşilor şi ferestrelor, montarea cablurilor,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea elevatoarelor / instalarea
şi repararea ascensoarelor, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, instalarea echipamentelor de
bucătărie, zidărie, vopsire, interioară şi
exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, tencuire,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, informaţii
legate de reparaţii, repararea încuietorilor
de siguranţă, pavarea drumurilor, servicii
pentru acoperişuri, întreţinerea piscinelor,
tapiţare, construcţia şi repararea depozitelor,
curăţarea geamurilor, închirierea macaralelor
(echipamente de construcţii), consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
inchiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
proiectare de construcții, elaborare de planuri
(construcții), dezvoltare de proiecte de
construcții, servicii de cercetare în domeniul
construcțiilor, studii de proiecte tehnice în
domeniul construcțiilor, proiectare de planuri de
construcții pentru spații de recreere (agrement),
inginerie, expertize tehnice și servicii de
explorare, servicii de planificare arhitecturală și
urbană, consultanță în domeniul arhitecturii și
realizării planurilor pentru construcții, servicii în
domeniul științei naturale, servicii în domeniul
științei pamântului, testare, autentificare și
controlul calității, servicii de proiectare,
proiectare de sisteme de construcții, servicii de
proiectare privind construcțiile civile.

───────
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(210) M 2021 04336
(151) 02/06/2021
(732) AQUA VISION SRL, STR.

ALEXANDRU IOAN CUZA NR.
2C, JUDEȚUL ALBA, MUNICIPIUL
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(540)

Villa Park

(531) Clasificare Viena:
26.03.02; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, 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 administrative referitoare
la trimiteri către antreprenori generali în
construcții, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuirea

de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, marketing
imobiliar.
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
servicii de evaluare de clădiri, servicii de
finanțare a proiectelor de clădiri, servicii de
leasing sau închiriere de clădiri, administrare
de clădiri cu locuințe, administrare de clădiri
cu apartamente, închirieri tip leasing de
clădiri, servicii de 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, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, 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,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, servicii de concesionare de
proprietăți funciare absolute, administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare, ipoteci pentru
proprietăți și terenuri, 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. Servicii de construcții, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, .servicii de
reparații în construcții, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), servicii de
amenajare teritorială pentru construcții, servicii
de amenajare de terenuri (construcții), servicii
de construcții civile, lucrări de reparații în
construcții, informații în materie de construcții,
servicii de construcții și demolări de clădiri,
servicii de construcții și reparații de clădiri,
servicii de management în construcții, servicii de
construcții de clădiri, supraveghere a lucrărilor
de construcții, reparații în construcții supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, lucrări
de construcții de inginerie civilă, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale.
43. Cazare temporară, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
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închiriere temporară de camere, organizare
și furnizare de cazare temporară, servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii de
închiriere de camere, închirieri de spații de
cazare temporară, evaluare locuri de cazare
pe timp de vacanță, furnizare de informații
cu privire la hoteluri, furnizare de informații
cu privire la rezervarea de locuri de cazare,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, furnizare de informații online despre
rezervări la hoteluri, furnizare de informații pe
internet despre cazarea temporară, furnizare de
servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, furnizarea de informații cu privire
la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă
de case de vacanță, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de hotel pentru terți, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu cazarea temporară, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de spații și
materiale pentru târguri și expoziții, închiriere
spații pentru birouri temporare, rezervări de
spații de cazare temporară, închirieri de spații
de cazare temporară, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, furnizare de spații
special amenajate pentru conferințe, furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, furnizare
de spații special amenajate pentru congrese,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, asigurare de spații de cazare pentru
turiști, intermediere de spații de cazare pentru
membrii, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri, furnizare de spații
special amenajate pentru ședințe de consiliu,
furnizare de spații și materiale pentru conferințe,
expoziții și reuniuni, furnizarea de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii de creșă, servicii de
creșă asigurate în zone de cumpărături, creşă,
facilitate de îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei
(servicii de aziluri de bătrâni), furnizare de
programe după școală, furnizare de programe
înainte de școală, furnizare de servicii de creșe
(altele decât școlile).

───────

(210) M 2021 04337
(151) 02/06/2021
(732) VP CEREALE BZ SRL, COMUNA

VADU PASII, SAT BAJANI,
STRADA LUCIAN BLAGA NR.
9C, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS API, STRADA
PORTULUI NR. 23, NAVROM
RIVER, CAMERA 302, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, 800025, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

VP NUTRIȚIE ANIMALĂ

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben

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

5. Suplimente alimentare pentru animale.
31. Produse cu furaje, hrană pentru animale
de fermă și aditivi pentru acestea, nutrețuri
combinate cu premixuri vitamino-minerale și
concentrate proteice, substanțe alimentare
pentru animale (hrană pentru animale), materiale
de nutret pentru hrana animalelor, ingrediente
pentru alimente pentru hrana animalelor.
35. Servicii de comerț și informare a
consumatorilor cu furaje, hrană pentru animale
de fermă și aditivi pentru acestea, nutreturi
combinate cu premixuri vitamino-minerale și
concentrate proteice, substanțe alimentare
pentru animale, materiale de nutreț pentru
hrana animalelor, ingrediente pentru alimente
pentru hrana animalelor, substanțe și suplimente
alimentare pentru animale.

───────
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(210) M 2021 04338
(151) 02/06/2021
(732) VP CEREALE BZ SRL, COMUNA

VADU PASII, SAT BAJANI,
STRADA LUCIAN BLAGA NR.
9C, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS API, STRADA
PORTULUI NR. 23, NAVROM
RIVER, CAMERA 302, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, 800025, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

VP CEREALE

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde

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

30. Cereale și preparate din cereale, ingrediente
din cereale pentru alimente.
31. Cereale brute și materii prime agricole,
produse și grăunțe agricole, horticole, forestiere
brute și neprocesate, grâne neprocesate.
35. Servicii de promovare și comerț, servicii
de publicitate, marketing, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, servicii de
informare a consumatorilor, vanzare prin licitație
publică, campanii de marketing, publicitate
online, servicii de comenzi online, publicare de
materiale publicitare online, toate aceste servicii
în legătură cu produsele: cereale brute și materii
prime agricole, cu produse și grăunțe agricole,
horticole, forestiere brute și neprocesate și grâne
neprocesate, servicii de achiziții pentru terți,
servicii de comerț cu cereale și materii prime
agricole, produse și grăunțe agricole, horticole,
forestiere și grâne.
39. Servicii de depozitare pentru cereale și
materii prime agricole, produse și grăunțe
agricole, horticole, forestiere și grâne.

───────

(210) M 2021 04339
(151) 02/06/2021
(732) ALVANDA EUROPE SRL, STR.

IULIU MANIU, NR.10, AP. 1,
JUDEȚUL BIHOR, MUNICIPIUL
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

ALVANDA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
9. Software, aplicații software, descărcabile,
aplicații software de tipul business intelligence,
descărcabile, software de asistență, software
de calculator descărcabil, software interactiv,
software pentru tehnologia afacerilor, pachete
de software, software colaborativ, software de
administrare de afaceri, software de gestiune
a datelor, software pentru analiza datelor de
afaceri, software pentru servere de aplicații,
aplicaţii software descărcabile, programe
de calculator înregistrate sau descărcabile,
programe de controlare a proceselor, software
pentru gestionarea proceselor de afaceri
(BPM), software CMS (sistem de gestionare
a conținutului), software pentru gestionarea
conținutului la nivel de întreprindere (ECM),
programe informatice pentru administrarea
bazelor de date, software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul reţelelor
informatice globale, software de navigare pe
reţele infob rmatice globale, software de
calculator pentru căutarea de date, software
pentru căutarea şi recuperarea de informaţii
printr-o reţea de calculatoare, programe de
calculator pentru accesarea, rasfoirea si
cautarea in bazele de date online, aplicatii
mobile, software de calculator folosit ca interfaţă
de programare a aplicaţiilor (API), aplicaţie
software pentru servicii de reţele sociale
prin internet, software pentru mesagerie on-
line, software pentru sisteme de operare pe
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calculator, aplicaţii software pentru telefoane
mobile, software pentru telefoane mobile,
descărcabile.
35. Servicii de publicitate,marketing şi
promovare, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, închiriere de spaţiu
publicitar pe internet, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, baze de date în sisteme
informatice, informaţii pentru afaceri, planificarea
afacerilor, estimare în afaceri comerciale,
consultanţă în afaceri, analiza statisticilor de
afaceri, cercetare în domeniul afacerilor şi
cercetare de piaţă, servicii de consultanţă în
afaceri, analiză de afaceri, cercetare şi servicii
de informare, compilarea de date statistice
privind afacerile, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea globală
de calculatoare, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, căutare de informaţii
în fişiere informatice, pentru terţi, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile şi serviciile prestate de terţi online
pe internet, servicii de furnizare de informaţii
online prin intermediul unui registru comercial,
furnizarea, pe internet, de informaţii din registre
de afaceri şi comerciale, coordonare,pregătire
şi organizare de expoziţii şi târguri comerciale
în scopuri comerciale şi publicitare, consultanţă
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, consiliere în afaceri
privind francizarea, servicii de comerţ cu
amănuntul şi de comerţ cu amănuntul online
referitoare la vânzarea produselor desemnate
în clasa 9, activitate de informare, consultanţă
privind toate serviciile de mai sus.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, dezvoltare de software, creare
de software, inginerie de software informatic,
consultanță în domeniul programelor de
calculator, proiectare de software, elaborare
de programe pentru calculator și proiectare
de software, creare şi dezvoltare de
software în domeniul aplicaţiilor mobile,
programare software pentru dezvoltare de
site-uri web, software ca serviciu (SaaS),
platformă ca serviciu (PAAS) care oferă
platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, găzduire de date, fişiere, aplicaţii
şi informaţiicomputerizate, cloud computing,
stocarea electronică adatelor, găzduirea site-
urilor de internet (site-uri web), găzduire de
spaţii web online pentru terţi, pentru partajare de
conţinut online.

───────

(210) M 2021 04340
(151) 02/06/2021
(732) KID PROJECT DESIGN SRL,

INTRAREA CHEFALULUI NR 12H,
CAMERA 4, ETAJ 7, APARTAMENT
22, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

KID

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
6. Construcții metalice, construcții metalice
transportabile, construcții mobile metalice,
construcții metalice deplasabile, construcții
metalice prefabricate, cadre metalice
(construcții), placări (metalice) pentru construcții,
plăci metalice pentru construcții, construcții
mobile din metal, construcții transportabile din
metal, structuri metalice pentru construcții,
materiale metalice pentru construcții, unelte
metalice pentru construcții, armături metalice
pentru construcții, construcții cu structuri
metalice, pereți metalici pentru construcții,
articole metalice folosite în construcții,
structuri de construcții, din metal, componente
prefabricate pentru construcții (metal), elemente
de construcții prefabricate metalice, structuri
și construcții metalice transportabile, materiale
metalice pentru edificare și construcții, materiale
de construcții (metalice) sub formă de
panouri, intradosuri (metalice), plăci de intrados
(metalice), elemente de fațadă din metal,
pereți metalici prefabricați, stâlpi de balustradă
metalici, balustrade metalice.
19. Construcții nemetalice, construcții din
lemn, construcții prefabricate nemetalice,
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acoperiri nemetalice (construcții), construcții
transportabile, nemetalice, sticlă de construcții,
materiale de construcții nemetalice, panouri
nemetalice pentru construcții, elemente
prefabricate (nemetalice) pentru construcții,
structuri și construcții nemetalice transportabile,
sticlă pentru geamuri, pentru construcții,
intradosuri (nemetalice), intradosuri (din clorură
de polivinil), elemente de fațadă nemetalice
pentru construcții, pereți nemetalici prefabricați,
balustrade nemetalice, balustrade de scări
nemetalice, balustrade din materiale nemetalice
pentru alei, balustrade, nu din metal, pentru
balcoane, balustrade destinate utilizării la clădiri,
nu din metal, materiale, nu din metal, pentru
construcții.
35. Servicii de coordonare de proiecte de
afaceri pentru proiecte de construcții, marketing
imobiliar, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, licitaţii în domeniul imobiliar, vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje de
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje de construcții, servicii
administrative referitoare la trimiteri către
antreprenori generali în construcții, servicii de
intermediere comercială, servicii de intermediere
comercială referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidențiale, servicii de
comerț cu amănuntul, cu ridicata si online cu
privire la materiale de construcții.
36. Servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, finanțarea proiectelor de
dezvoltare imobiliară, agenții imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente), servicii
ale agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de clădiri, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de terenuri, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea spațiilor comerciale, consultanță
privind investițiile rezidențiale, brokeraj imobiliar,
consultanță imobiliară, gestionarea proprietăților
(imobiliare), brokeraj cu proprietăți imobiliare,
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, administrare de bunuri

imobiliare, servicii de împrumuturi imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, administrare
de proprietăți imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, servicii de brokeraj de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare
(pentru terți), servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii
de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de consiliere privind
deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, selectare
și achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de clădiri, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de vânzare cu
amănuntul, organizare de închirieri imobiliare,
închirieri de spații pentru birouri (imobiliare),
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, intermediere de închirieri de
proprietăți imobiliare, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, investiții imobiliare, gestionarea
investițiilor imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, investiții în
proprietăți imobiliare, servicii de investiții în
proprietăți imobiliare, investiții de capital în
proprietăți imobiliare.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), construcție de proprietăți
rezidențiale, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția
de clădiri și de clădiri rezidențiale, servicii
ale contractanților generali în domeniul
construcțiilor, servicii de construcții, construcții
civile, consultații pentru construcții, reparații
în construcții, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), construcții
de clădiri comerciale, construcții de clădiri
rezidențiale, informații în domeniul construcțiilor,
supraveghere a lucrărilor de construcții,
servicii de construcții de clădiri, închiriere
de echipamente de construcții, servicii
de management în construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte de construcții, realizarea de construcții
cu caracter industrial, servicii de gestiune
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a lucrărilor de construcții, consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
furnizare de informații referitoare la industria
construcțiilor, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere.
42. Dezvoltare de proiecte de construcții,
planificare pentru construcții de proprietăți,
cercetare în domeniul construcțiilor, proiectare
de sisteme de construcții, efectuarea de
planuri pentru construcții, elaborare de planuri
în domeniul construcțiilor, studii de proiecte
tehnice în domeniul construcțiilor, măsurători
de mediu în cadrul structurilor de construcții
civile, consultanță în domeniul arhitecturii și
realizării planurilor pentru construcții, cercetare
în domeniul construcțiilor de clădiri sau al
urbanismului, servicii de proiectare asistată
de calculator pentru proiecte de construcții,
realizare de studii de proiecte tehnice pentru
proiecte de construcții, planificare și proiectare
de ansambluri rezidențiale.

───────

(210) M 2021 04341
(151) 02/06/2021
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STRADA

PADURII NR. 4, JUDEȚUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Sanvero BILOFLUX supliment
alimentar Pulbere din bilă
bovină 80 mg Pulbere din

usturoi 40 mg 20 comprimate

(531) Clasificare Viena:
20.05.15; 26.01.01; 26.11.03; 26.11.05;
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb,
verde închis, verde deschis, galben, roz

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

5. Suplimente alimentare, suplimente nutritive,
enzime digestive.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2021 04342
(151) 02/06/2021
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PĂDURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Sanvero SANDIGEST
Supliment alimentar
Pancreatină 250 mg

30 comprimate filmate
gastrorezistente

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.05;
29.01.15; 20.05.15; 26.01.01

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

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

5. Suplimente alimentare, suplimente nutritive,
enzime digestive.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 04343
(151) 02/06/2021
(732) CREATICON D.O.O., PRILESJE

VI. ODVOJAK 3, 10000, ZAGREB,
CROAȚIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
BV. N. TITULESCU NR. 4-8,
AMERICA HOUSE, ET. 8, ARIPA
DE VEST, BUCUREŞTI, 011141,
ROMANIA

(540)

SK SKINTEGRA THE
RARE MOLECULE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.18; 29.01.06

(591) Culori revendicate:gri (HEX #b1b3b3)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Creme de față pentru uz cosmetic,
preparate nemedicinale pentru îngrijirea feței,
cosmetice pentru față, toate nemedicinale și
nefarmaceutice.

───────

(210) M 2021 04345
(151) 02/06/2021
(732) VITISIM COTEȘTI S.R.L., SAT

BUDEŞTI, JUD. VRANCEA,
COMUNA COTEŞTI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PANDORA STORIES

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04346
(151) 02/06/2021
(732) VITISIM COTEȘTI S.R.L., SAT

BUDEŞTI, JUD. VRANCEA,
COMUNA COTEŞTI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PANDORA stories BUCURIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.11.25;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08

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

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

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

───────

(210) M 2021 04347
(151) 02/06/2021
(732) RADU CHIRIAC, STR. AUREL

VLAICU NR. 164, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 020099, ROMANIA

(540)
Ferasa

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

9. Materiale înregistrate, materiale video
muzicale pre-înregistrate, holograme, transmisii
video, înregistrări magnetice, înregistrări
video, înregistrări muzicale, înregistrări audio,
înregistrări multimedia, înregistrări digitale,
discuri (înregistrări audio), înregistrări de
sunet, înregistrări video descărcabile, înregistrări
sonore descărcabile, discuri pentru înregistrări
audio, discuri optice cu înregistrări audio,
înregistrări video, descărcabile, cu muzică, benzi
magnetice pentru înregistrări audio, benzi care
conțin înregistrări audio.
16. Manuale tipărite, manuale (ghiduri),
manuale destinate instruirii, cursuri tipărite,
materiale tipărite de cursuri prin corespondență.
35. Producție de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare, realizare de materiale
publicitare, distribuire de materiale publicitare,
distribuirea de materiale publicitare, difuzare
de materiale publicitare, difuzarea de materiale
publicitare, distribuirea de materiale publicitare
tipărite, propagare stradală de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
distribuire de materiale publicitare prin poștă
și de suplimente publicitare anexate la
edițiile obișnuite, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broșuri
și material tipărit), publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, difuzare de
materiale publicitare prin poștă, publicare de
materiale și texte publicitare, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, consiliere în domeniul
managementului afacerilor, consiliere în materie
de angajări.
38. Transmisii video, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, servicii de transmisii digitale.
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40. Servicii de tipărire de materiale publicitare.
41. Închiriere de materiale înregistrate legate
de divertisment, înregistrări originale, înregistrări
pe bandă video, producție de înregistrări video,
producție de înregistrări audio, producție de
înregistrări muzicale, servicii de înregistrări
sonore, editare de înregistrări video, editare de
înregistrări audio, înregistrări pe benzi video
(filmare), publicare de materiale tipărite, altele
decât textele publicitare, servicii de consiliere
în carieră (consiliere educativă sau instruire),
cursuri de formare, cursuri de formare avansată,
organizare de cursuri de formare, furnizare de
cursuri de formare, coordonare de cursuri de
formare profesională, furnizare de cursuri de
formare profesională, organizare de seminarii
educative, organizare de seminarii educaționale,
organizare de seminarii.

42. Găzduire de transmisii video.
44. Consiliere psihologică, consiliere medicală,
consilierea psihologică a personalului, consiliere
în materie de sănătate.
45. Consultanță politică, consiliere spirituală,
îndrumare și consiliere matrimonială, consiliere
cu privire la orientarea spirituală, consultanță în
domeniul relațiilor personale.

───────



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA  CONŢINÂND   

CERERILE  DE ÎNREGISTRARE MARCA, 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCĂ 

COMUNITARĂ   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII 

PERIOADEI DE OBSERVAŢII 



(210) M 2021 02567
(151) 21/12/2020
(732) DuoLife, TOPOLOWA 22,

WIECKOWICE, 32-082, POLONIA
(740) SCHOENHERR INTELLECTUAL

PROPERTY SRL, BD. DACIA
NR. 30, ET.4, CAMERA - ECHIPA
SEBASTIAN 01, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010413

(540)

ProRelaxin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

5. Suplimente alimentare, suplimente probiotice,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente nutritive, suplimente dietetice
şi nutritive, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente alimentare şi
preparate dietetice, suplimente alimentare
pentru îmbunătăţire formei fizice şi a rezistenţei.

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci, conversie
publicată în data de 09/06/2021


