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Cereri Mărci publicate în 10/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00511 03/02/2021 LEYLA ALEXANDRA BADEA AYMUUN

2 M 2021 00753 03/02/2021 TELEPORTING WORK SRL telero

3 M 2021 00802 03/02/2021 BUSINESS EXPERT
SOLUTIONS TEAM S.R.L.

www.registreonline.ro

4 M 2021 00805 03/02/2021 NOSTALGIC SRL CRAMA VIIȘOARA LUNA Dulce

5 M 2021 00806 03/02/2021 ROYAL VELVET SRL AZAY Gifts for a lifetime

6 M 2021 00807 03/02/2021 ZĂVORANU IOANA OZ OANA ZAVORANU

7 M 2021 00808 03/02/2021 ZĂVORANU IOANA OANA ZAVORANU

8 M 2021 00809 03/02/2021 ABU AMOUD ASHRAF ALEX ASHRAF

9 M 2021 00810 03/02/2021 GINZA INVEST SRL Giftdesign Dǎruiește surprize!

10 M 2021 00811 03/02/2021 ASOCIAȚIA AGRICULTORILOR
MAGHIARI DIN ROMÂNIA-
ORGANIZAȚIA MUREȘ

MAROSI TERMEK PRODUS
MUREȘAN MUREȘ PRODUCT

11 M 2021 00812 03/02/2021 ASOCIAŢIA VINARIUM VINARIUM ÎN SEMN DE
PREȚUIRE

12 M 2021 00813 03/02/2021 JOBS.BG EOOD DEV.EU

13 M 2021 00814 03/02/2021 NEOVIA TOTAL EQUILIBRIO

14 M 2021 00815 03/02/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

PAMPERS PREMIUM
CARE DERMA COMFORT
ULTRA COMFORT ULTRA
PROTECTION 26 EU PERFUME
0% ALLERGENS

15 M 2021 00816 03/02/2021 LOREDANA GAJU REAL GRUP INVEST SA Sprijin
în Retrocedări

16 M 2021 00817 03/02/2021 SC BLACK DRAGON GUARD
SRL

BLACK DRAGON GUARD

17 M 2021 00818 03/02/2021 ASOCIATIA AGENT GREEN SUNT NATURĂ

18 M 2021 00819 03/02/2021 S.C. RUBY CLINIC S.R.L RUBY CLINIC

19 M 2021 00820 03/02/2021 HOME FACTORY SRL Woolie

20 M 2021 00821 03/02/2021 HOME FACTORY SRL Little Houses

21 M 2021 00822 03/02/2021 SC UNITED BUSINESS
SOLUTIONS SRL

PHOENICIA LION`S FOOD

22 M 2021 00823 03/02/2021 CUMIRAD INVEST S.R.L. Bucovina Outdoor Adventure

23 M 2021 00824 03/02/2021 SMART VENDORS SRL nutty toys



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/02/2021

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 00825 03/02/2021 ECOLOGIC COURIER SRL Ecocourier

25 M 2021 00826 03/02/2021 VEF SA vef

26 M 2021 00827 03/02/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one TOWER

27 M 2021 00828 03/02/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one CHARLES DE GAULLE

28 M 2021 00829 03/02/2021 ALPHA DEZVOLTĂRI
PROPRIETĂȚI IMOBILIARE
S.R.L.

ALPHA DEZVOLTĂRI
PROPRIETĂȚI IMOBILIARE
www.alphadpi.ro

29 M 2021 00831 03/02/2021 MANAGEMENT OBJECTIVES
SA

GIM Grâu Integral cu Maia

30 M 2021 00832 03/02/2021 AMIRA-CRISTINA ANICA EMPIRE of dance
EMPIREOFDANCE.RO EOD

31 M 2021 00833 03/02/2021 SANREVO SRL HEMERA

32 M 2021 00834 03/02/2021 ALINA-MIHAELA GIURGIU ludic.

33 M 2021 00835 03/02/2021 SARBU EMILIAN RARES RARA LOGISTIC

34 M 2021 00836 03/02/2021 A&C CONFECTION SRL A&C confection Confortul tău
suntem noi

35 M 2021 00837 03/02/2021 CLASSTITUDE BUSINESS BRN
SRL

CLASStitude



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/02/2021

(210) M 2021 00511
(151) 03/02/2021
(732) LEYLA ALEXANDRA BADEA,

BLD. PIPERA NR. 141, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BD-UL
REPUBLICII, BL. 212, SC. D, ET. 2,
AP. 11, JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

AYMUUN

(531) Clasificare Viena:
01.07.01; 01.05.01; 09.05.09; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze, servicii de vânzare
cu amănuntul sau engros, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
furnizarea de bunuri şi servicii a unei pieţe on-line
pentru cumpărători şi vânzători, administrarea
afacerilor şi servicii asociate magazinelor de
comerţ cu amănuntul sau en-gros, servicii
de comerţ cu amănuntul sau en-gros, servicii
de comerţ electronic şi anume, furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de

───────

(210) M 2021 00753
(151) 03/02/2021
(732) TELEPORTING WORK SRL, STR.

DRUMUL ODĂI NR. 1B, BIROUUL
2, JUD ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

telero

vânzare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul sau en-gros, servicii de amenajare
vitrine şi produse pentru magazinele de vânzare
cu amănuntul sau en-gros, servicii de centre
comerciale cu comercializare cu amănuntul sau
en-gros, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii asociate magazinelor de vânzări cu
amănuntul sau en-gros, servicii asociate vânzării
cu amănuntul sau en-gros prin intermediul unei
reţele  computerizate,  servicii  de  comenzi 
on-line, răspândirea publicităţii prin intermediul 
reţelelor electronice  de  comunicaţii  on-line, 
prezentareaproduselor pe medii de comunicare 
pentru  comercializare  cu amănuntul  sau 
en-gros,  consiliere  şi  informare comercială  şi 
de  afaceri,  organizarea  de  expoziţii cu  scopuri 
comerciale  şi  de  publicitate,  organizarea de 
târguri cu scopuri comerciale şi de
publicitate, publicarea de materiale imprimate
şi în format electronic pentru scopuri de
publicitate, dezvoltarea de strategii pentru clenţi
sub aspect de publicitate şi de marketing, lucrări
de birou şi de publicitate pentru programele
de reţinere a clienţilor, distribuire de materiale
publicitare, publicitate prin poşta directă (broşuri,
fluturase, imprimate, eşantioane), servicii de
primire a comenzii, servicii de facturare în
contextul comerţului electronic şi aranjarea
de contracte pentru cumpărarea şi vânzarea
produselor, servicii de agenţii de de import şi
export administrarea magazinelor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerţ cu amănuntul,
toate acestea, în legătură cu produsele din clasa
25.
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:gri (HEX #1E213B,
HEX #FCFCFC

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 00802
(151) 03/02/2021
(732) BUSINESS EXPERT SOLUTIONS

TEAM S.R.L., STR. SALCAMILOR
NR. 20A, PARTER, BIROU NR. 2,
JUDETUL ILFOV, DUDU, 077041,
ILFOV, ROMANIA

(540)
www.registreonline.ro

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

9. Software de calculator, programe de
calculator, software de calculator (programe),
programe de calculator interactive, programe
de calculator multimedia interactive, programe
descărcabile pentru jocuri pe calculator,
programe de calculator pentru gestiunea
proiectelor, programe de calculator pentru
aspecte financiare, programe de jocuri
interactive de calculator, programe de calculator
stocate în format digital, programe de calculator
pentru accesarea și folosirea internetului,
programe de calculator pentru prelucrarea
informațiilor de piață, manuale de pregătire sub
formă de programe de calculator, programe
de jocuri pe calculator descărcate de pe
internet (software), programe de calculator
pentru utilizarea internetului și a world wide web-
ului, programe de calculator pentru accesarea,
rasfoirea si cautarea in bazele de date online,
programe informatice și software de calculator

pentru prelucrarea de imagini folosite pe
telefoane mobile, programe de calculator care
pot fi citite de aparate pentru utilizare la
administrarea de baze de date.

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială  şi  design  industrial,  servicii  de 
control  și autentificare  a  calității,  proiectarea  şi 
dezvoltarea de  componente  hardware  şi 
software alecalculatorului.

42. Întreținerea programelor de calculator,
actualizarea programelor de calculator, editare
de programe de calculator, testare de programe
de calculator, modificare de programe de
calculator, scriere de programe de calculator,
proiectare de programe de calculator, dezvoltare
de programe de calculator, întreținerea de
programe de calculator, compilare de programe
de calculator, servicii proiectare de programe de
calculator, elaborare de programe de calculator
pentru internet, dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator, servicii pentru scrierea
de programe de calculator, consultanță în
domeniul programelor de calculator, servicii
pentru actualizarea programelor de calculator,
elaborare de programe pentru calculator și
întreținere de programe informatice, servicii
de actualizare de programe de calculator,
instalare și întreținere de programe de calculator,
servicii de proiectare de programe de calculator,
implementarea de programe de calculator
în rețele, consultanță profesională privind
programele software de calculator, servicii de
analiză a programelor de calculator, furnizarea
de informații referitoare la programe pentru
calculator, creare, actualizare și adaptare de
programe de calculator, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video și jocuri pe
calculator, elaborare de programe de calculator
pentru jocuri video, elaborare de programe
pentru calculator în domeniul telecomunicațiilor,
întocmire de rapoarte referitoare la programe
pentru calculator, realizare de programe de
calculator pentru prelucrarea datelor, creare de
programe de calculator pentru prelucrarea de
date, elaborare de programe pentru calculator și
proiectare de software, actualizare și întreținere
de software și programe de calculator, servicii
de consiliere tehnologică referitoare la programe
pentru calculator, dezvoltare și elaborare de
programe de calculator pentru procesarea
datelor, elaborare de programe de calculator
pentru analize și rapoarte comerciale, prestare
de servicii de asistență online pentru utilizatorii
de programe de calculator, furnizarea de
programe de calculator cu inteligență artificială
în rețele de date, actualizare și adaptare a
programelor de calculator în funcție de cerințele
utilizatorilor, furnizare de programe și sisteme de
calculator pentru crearea de copii de siguranță,
scriere la comandă de programe, de software și
de coduri de calculator pentru crearea de pagini
web pe internet.

───────
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(210) M 2021 00805
(151) 03/02/2021
(732) NOSTALGIC SRL, STR. MIRCEA

CEL BATRAN NR. 84, BL.
MF1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900658,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CRAMA VIIȘOARA
LUNA Dulce

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.01.05

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone HP
GOLD MAT LUXOR 428), albastru
(Pantone P5395 SIM SOFT TOUCH
BLUE)

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 00806
(151) 03/02/2021
(732) ROYAL VELVET SRL, STR.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
NR. 20C, AP. 4, MANSARDA,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AZAY Gifts for a lifetime

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.11.12

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de comerț
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul de opere de artă furnizate
de galerii de artă, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu căni
și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jucării, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
furnizare de recomandări pentru produse de
larg consum, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor și
articolelor de achiziționat, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, servicii de comenzi online.

───────

(210) M 2021 00807
(151) 03/02/2021
(732) ZĂVORANU IOANA, STR.

ANDREI MUREŞANU NR. 20,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

OZ OANA ZAVORANU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.09.05

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

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
și veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase și semiprețioase,
ceasornice și alte intrumente pentru măsurarea
timpului.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și de
birou, cu excepția mobilei, materiale de desen
și materiale pentru artişi, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat ți
împachetat.
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18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale și
piei brute, bagaje și genți de transport, zgărzi,
lese și îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport.
35. Publicitate, actualizarea materialelor de
publicitate, servicii de telemarketing, profilarea
consumatorilor în scopuri comercial sau de
marketing, publicarea de texte publicitare, relații
publice, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți, prezentarea
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, sondaje de opinie,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de lobby comercial, servicii de relații
corporative, servicii de relații media, marketing,
cercetare de marketing, servicii de informații
privind marketingul, studii de marketing,
dezvoltarea de concepte publicitare, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate
și în relațiile publice, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale
sau publicitare, compilarea indexurilor de
informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, compilarea statisticilor, servicii de
informații competitive, oferirea de informații
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, cercetări privind afacerile,
managementul, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de divertisment sau culturale,
prezentarea prestațiilor live, divertisment, servicii
de divertisment, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, servicii de
amuzament, divertisment de televiziune și rețele
de socializare, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii personale și sociale prestate de terți
pentru a satisface nevoile persoanelor, servicii
de rețele de socializare online.

───────

(210) M 2021 00808
(151) 03/02/2021
(732) ZĂVORANU IOANA, STR.

ANDREI MUREŞANU NR. 20,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)
OANA ZAVORANU

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

38. Telecomunicații.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 00809
(151) 03/02/2021
(732) ABU AMOUD ASHRAF , STR.

ANDREI MUREŞANU NR. 20,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)
ALEX ASHRAF

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2021 00810
(151) 03/02/2021
(732) GINZA INVEST SRL, CALEA

FLOREASCA NR. 87, ET. 2, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Giftdesign Dǎruiește surprize!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 19.03.25; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de comerţ
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul de opere de artă furnizate
de galerii de artă, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu căni
și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jucării, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
furnizare de recomandări pentru produse de
larg consum, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor și
articolelor de achiziționat, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, servicii de comenzi online

───────
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(210) M 2021 00811
(151) 03/02/2021
(732) ASOCIAȚIA AGRICULTORILOR

MAGHIARI DIN ROMÂNIA-
ORGANIZAȚIA MUREȘ, STR..
LĂPUŞNA NR.23, JUD. MUREŞ,
TÎRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

MAROSI TERMEK PRODUS
MUREȘAN MUREȘ PRODUCT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 07.01.09; 06.07.08;
26.01.01; 29.01.14

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

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului
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. Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de agenţii de comerț import-export, lucrări
de birou, publicitate, regruparea în avantajul
terților a produselor din clasele 14,29,30,31,32
și 33 (exceptând transportul lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

(210) M 2021 00812
(151) 03/02/2021
(732) ASOCIAŢIA VINARIUM, STR.

LACULUI, NR. 12A, JUD. ILFOV,
CIOROGÂRLA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
VINARIUM ÎN SEMN

DE PREȚUIRE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de informații comerciale referitoare
la vinuri, administrare de programe cu premii de
fidelitate, organizarea de trageri la sorți cu premii
în scopuri promoționale, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, cercetarea consumatorului.
41. Degustare de vinuri (servicii de
divertisment), organizare și coordonare de
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evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative, organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare de competiții
și ceremonii de decernare de premii( cu scop
educativ sau divertisment).

───────

(210) M 2021 00813
(151) 03/02/2021
(732) JOBS.BG EOOD, 26 RAIKO

ALEKSIEV STR., BL. 3, ENTR. 2,
GROUND FLOOR, SOFIA, 1113,
BULGARIA

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

(540)

DEV.EU

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.07.01

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

35. Publicitate, publicitate on-line într-o rețea
de computere, servicii de prezentare în scopuri
publicitare, publicitate de tip pay-per-click,
publicare de texte publicitare, redactare de
texte publicitare, prelucrare de texte, publicitate
în vederea recrutării personalului, plasarea
de anunțuri publicitare pentru terți, închiriere
de spații publicitare, consultanță cu privire la
strategia de comunicare în domeniul publicității,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, management de
afaceri pentru furnizorii de servicii independenți,
servicii de agenții de plasarea forței de muncă,
consultanță în domeniul managementului
de personal, recrutare de personal, teste

psihologice pentru selectarea personalului,
furnizare de informații în domeniul recrutării
printr-o rețea de computere globală, servicii
de informații privind oportunitățile legate de
locuri de muncă și de carieră, servicii de
revista presei, furnizare de informații de afaceri
prin intermediul unui website, furnizare de
informații de contacte comerciale și de afaceri,
marketing pentru evenimente, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare.
38. Transmitere și retransmitere electronică
de sunete, imagini, documente, mesaje și
date, servicii de comunicații electronice prin
intermediul computerelor, servicii interactive de
comunicații, furnizare de linkuri către fișiere
electronice video, servicii de portaluri de
telecomunicații, transmitere de informații în
scopuri de afaceri, comunicații printr-o rețea de
computere globală sau prin internet, furnizarea
accesului la blog-uri, acces la conținut, website-
uri și portaluri, furnizarea accesului la pagini
web, furnizarea accesului la baze de date în
rețele de computere, furnizarea accesului și
închirierea de timpi de acces la baze de date
computerizate, furnizarea accesului la forumuri
pe internet, furnizarea unui avizier interactiv
online, furnizarea accesului la platforme sau
portaluri pe internet, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, furnizare de spații
de chat online pentru transmiterea de mesaje,
comentarii și conținut multimedia între utilizatori,
furnizarea accesului utilizatorilor la motoare
de căutare, furnizarea accesului utilizatorilor
la o rețea globală de calculatoare și la site-
uri online care conțin informații despre o
gamă largă de subiecte, comunicare electronică
prin spații de chat, linii de chat și forumuri
pe internet, poștă electronică, servicii de
buletine electronice (servicii de telecomunicații),
mesagerie electronică, exploatarea rețelelor
locale, mesagerie web, transmisie de știri și
informații de actualitate, transmisie electronică
de știri, agenții de presă
41. Furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, redactarea de texte altele decât
textele publicitare, microeditare, publicare on-
line de cărți și jurnale electronice, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de calendare de evenimente, furnizare
de informații și știri online în domeniul
formării profesionale, publicare de manuale
de instruire, furnizare de servicii de instruire
și educație, orientare profesională (consiliere
în domeniul educației sau instruirii), educație
complementară, organizarea și conducerea
de workshop-uri (instruire), organizarea și
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conducerea de seminarii, organizarea și
conducerea de forumuri educaționale in-person,
informații în materie de educație, servicii de
reporteri de știri, difuzare de reportaje de către
agenții de știri, reportaje fotografice, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet, informații în domeniul divertismentului,
organizare și conducere de evenimente de
divertisment.

───────

(210) M 2021 00814
(151) 03/02/2021
(732) NEOVIA, TALHOUËT, SAINT-

NOLFF, 56250, FRANȚA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.

A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

TOTAL EQUILIBRIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.24

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

31. Hrană pentru animale.
───────

(210) M 2021 00815
(151) 03/02/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)

PAMPERS PREMIUM
CARE DERMA COMFORT
ULTRA COMFORT ULTRA

PROTECTION 26 EU
PERFUME 0% ALLERGENS

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.08; 02.09.01

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

5. Scutece pentru bebelusi, scutece-pantalon
pentru bebelusi, scutece-pantalon pentru
bebelusii care învață să folosească toaleta.

───────
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(210) M 2021 00816
(151) 03/02/2021
(732) LOREDANA GAJU, STRADA

PROGRESULUI, NR 134-138,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050695,
ROMANIA

(540)

REAL GRUP INVEST SA
Sprijin în Retrocedări

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 07.01.09; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2186C, Pantone 2157C)), roşu
(Pantone 2031C)

(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

───────

(210) M 2021 00817
(151) 03/02/2021
(732) SC BLACK DRAGON GUARD

SRL, STR. REPUBLICII, NR.67,
PARTER, SC.A, AP.3, JUD. BIHOR,
MARGHITA, 415300, BIHOR,
ROMANIA

(540)

BLACK DRAGON GUARD

(531) Clasificare Viena:
04.03.03; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.24;
24.01.05; 24.01.09

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

39. Servicii de transport securizat de
bunuri,valori şi persoane.
45. Servicii de pază și protecție a obiectivelor,
bunurilor, valorilor și persoanelor, servicii de
gardă de corp, consultanţă în domeniul de pază
şi securitate.

───────
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(210) M 2021 00818
(151) 03/02/2021
(732) ASOCIATIA AGENT GREEN, STR.

SERGENT CONSTANTIN BOGHIU
NR. 11, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SUNT NATURĂ

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 02.09.14; 26.01.04; 26.01.14;
26.01.16

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

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

38. Comunicaţii cu telefonul mobil, comunicarea
cu terminale de computere, transmiterea
mesajelor şi imaginilor asistată de calculator,
transmiterea mesajelor, furnizarea accesului la
bazele de date, poştă electronică, transmiterea
mesajelor, furnizarea accesului la bazele de
date.
41. Educaţie, inclusiv servicii educationale,
furnizare de pregătire, intermediere şi
coordonare de cursuri, pregătire, publicare,
eliberare, împrumut sau distribuţie, filme video
şi alte publicaţii pe suporturi de date sau nu,
compunerea, producţia, regizarea şi realizarea
de programe audiovizuale, printre altele, pe
internet, producţie de filme şi filme video,
intermediere şi coordonare de congrese.
42. Furnizare de informaţii şi consiliere cu
privire la protecţia mediului, precum şi la
organizarea de studii şi elaborarea de rapoarte
specializate, cercetare si dezvoltare durabilă a
naturii şi mediului, protecţia mediului (cercetare
în domeniu), evaluarea calităţii masei lemnoase,
cercetare în domeniul protecţiei mediului.
44. Plantarea copacilor pentru compensarea
emisiilor de dioxid de carbon, concentrarea de

programe în ceea ce privește politica de mediu
și conservarea mediului.

───────

(210) M 2021 00819
(151) 03/02/2021
(732) S.C. RUBY CLINIC S.R.L, STR.

PESCARILOR NR. 22, SPATIU
COMERCIAL NR.2, PARTER, JUD.
CONSTANTA
, CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

RUBY CLINIC

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:mov închis (Pantone
7677C, 265C), mov deschis (Pantone
530C), alb

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

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

───────
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(210) M 2021 00820
(151) 03/02/2021
(732) HOME FACTORY SRL, STR. 13

DECEMBRIE, NR. 78, CAMERA
1, SCARA C, APARTAMENT 12,
JUD. BRASOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Woolie

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

28. Jucarii umplute, ursuleţi de pluş, figurine de
jucărie, păpuşi, puzzle-uri, jucării de pluş.
41. Scrierea de texte, altele decât textele
publicitare.

───────

(210) M 2021 00821
(151) 03/02/2021
(732) HOME FACTORY SRL, STR. 13

DECEMBRIE NR. 78, CAMERA
1, SCARA C, APARTAMENT 12,
JUD. BRASOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Little Houses

(531) Clasificare Viena:
07.01.24

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

clase:
16. Ilustraţii (tipărite).
21. Lucrări de artă din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă.

───────

(210) M 2021 00822
(151) 03/02/2021
(732) SC UNITED BUSINESS

SOLUTIONS SRL , STR. ALEX.
SERBANESCU NR. 87, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PHOENICIA LION`S FOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.15

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

clase:
43. Servicii furnizate în legătură cu prepararea
de alimente şi băuturi pentru consum.

───────
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(210) M 2021 00823
(151) 03/02/2021
(732) CUMIRAD INVEST S.R.L., SAT

MARGINEA NR. 1343, JUD.
SUCEAVA, COMUNA MARGINEA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

Bucovina Outdoor Adventure

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
06.01.02; 01.03.07; 02.01.15; 02.01.23

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben, portocaliu, negru

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

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de activități recreative, furnizare de
instalații recreative, organizare de competiții
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente recreative și
de petrecere a timpului liber, închiriere de
instalații sportive, închirierea echipamentelor
de jocuri, închirierea terenurilor de sport,
închiriere de echipament pentru evenimente
sportive, închiriere de echipament și instalații
sportive, servicii de divertisment, servicii
de divertisment sub forma de evenimente
sportive, activități sportive, servicii sportive,
exploatarea instalațiilor sportive, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, servicii pentru parcuri sportive,
coordonare de evenimente sportive, exploatare

de locații sportive, furnizare de instalații
sportive, servicii specifice parcurilor de aventură,
organizare, planificare și coordonare de curse
cu bărci, furnizare de spații pentru jocuri de
paintball, furnizare de spații în aer liber pentru
jocuri de paintball, organizare, planificare și
coordonare de curse de biciclete, organizare
de curse de mașini, organizare de excursii
pentru divertisment, furnizare de tiroliene pentru
recreare, servicii recreative legate de drumeții și
camping, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la drumeții montane.
43. Servicii de camping pentru turiști (cazare),
servicii de cazare temporară oferite de
campinguri de vacanță, rezervare de spații de
cazare în cadrul campingurilor.

───────

(210) M 2021 00824
(151) 03/02/2021
(732) SMART VENDORS SRL, STR.

VIESPARILOR 12, BUCURESTI,
020643, ROMANIA

(540)

nutty toys

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 05.07.07; 27.05.01; 27.05.17

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă.
───────

(210) M 2021 00825
(151) 03/02/2021
(732) ECOLOGIC COURIER SRL,

STR. MASLINULUI NR. 52, AP. 2,
JUDEȚUL TIMIȘ, SANANDREI,
TIMIȘ, ROMANIA

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

39. Transport, cărăuşie, servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, livrarea de
flori, transportul de mărfuri (transportul maritim
de bunuri), servicii de transportator (expeditor)
de mărfuri, transportul de mărfuri, transportul
protejat al bunurilor de valoare, transportul
marin, livrarea de colete, transportul pe calea
ferată, transportul fluvial.

───────

(210) M 2021 00826
(151) 03/02/2021
(732) VEF SA, BD. BUCURESTI NR. 79,

JUDEȚUL VRANCEA, FOCSANI,
620144, VRANCEA, ROMANIA

(540)

vef

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

21. Articole de bucătărie și recipiente de uz
casnic, respectiv: ustensile de bucătărie, oale,
cratițe și tigăi din tablă.

───────

(210) M 2021 00827
(151) 03/02/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES S.A.,

STRADA MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
one TOWER

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.

───────
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(210) M 2021 00828
(151) 03/02/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
one CHARLES DE GAULLE

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.

37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.

───────

(210) M 2021 00829
(151) 03/02/2021
(732) ALPHA DEZVOLTĂRI

PROPRIETĂȚI IMOBILIARE
S.R.L., STR. COLONEL IOSIF
ALBU NR. 62A, ET. 2, AP. 2,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. ,
CALEA VITAN NR. 106, BL. V40,
SC. 3, ET. 3, AP. 69, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ALPHA DEZVOLTĂRI
PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

www.alphadpi.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (RGB 134, 42,
117), galben (RGB 254, 242, 10)

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

36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, închirierea fermelor,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, evaluare financiara (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
oferirea de informaţii financiare, furnizarea
de informaţii financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăților/
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rambursărilor pentru terţi, evaluări financiare
ca răspuns la cererile de ofertă/evaluări
financiare ca răspuns la cererile de propuneri
(RFP), afaceri imobiliare, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, evaluări imobiliare, agenţii imobiliare,
investiţii imobiliare, servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, agenţiile imobiliare, gestionarea
proprietăţilor (imobiliare), managementul
proprietăţilor imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
investiţiilor imobiliare, administrarea de
proprietăţi imobiliare, estimări de proprietăţi
imobiliare, evaluări de proprietăţi imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, gestionare
de proprietăţi imobiliare, servicii ale agenţiilor
imobiliare, investiţii în proprietăţi imobiliare,
brokeraj cu proprietăţi imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, servicii de achiziţii
imobiliare, asigurare de proprietăţi imobiliare,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii privind
afaceri imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, agenţii de cazare (proprietăţi
imobiliare), asistență în domeniul achiziţiilor
imobiliare, finanţare în domeniul proprietăţilor
imobiliare, servicii financiare privind proprietăţile
imobiliare, gestiunea financiară a proiectelor
imobiliare, achiziţie de proprietăţi imobiliare
(pentru terţi), consultanță privind achiziţionarea
de bunuri imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, organizare de închiriere
(doar proprietăţi imobiliare), servicii de investiţii
in proprietăţi imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), furnizare de informaţii
privind bunurile imobiliare, furnizare de informaţii
privind proprietăţile (imobiliare), servicii de
brokeraj de proprietăţi imobiliare, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, închirieri de
proprietăţi (doar proprietăţi imobiliare), servicii
de consultanță privind proprietăţile imobiliare,
consiliere privind investiţiile în proprietăţi
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăţi imobiliare, intermediere de închirieri
de proprietăţi imobiliare, evaluarea financiară
a proprietăţii personale și imobiliare, achiziţie
de proprietăţi imobiliare (în numele terţilor),
agenţii de inchiriere de proprietăţi imobiliare
(apartamente), administrarea

afacerilor financiare legate de proprietăţi
imobiliare, servicii de informaţii computerizate
privind proprietăţile imobiliare, servicii ale
agenţiilor de bunuri imobiliare rezidenţiale,
servicii de căutare de proprietăţi imobiliare
naţionale, servicii de consiliere privind evaluarea

proprietăţilor imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare și clădirile, servicii
ale agenţiilor imobiliare de spații comerciale,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăţi,
servicii de consiliere privind deţinerea de
proprietăţi imobiliare, servicii de agenţie pentru
închirierea de proprietăţi imobiliare, servicii
de consiliere privind investiţiile în proprietăţi
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii de cercetare
privind achiziţia de proprietăţi imobiliare, servicii
de agenţii imobiliare pentru închirierea de
clădiri, furnizare de informaţii pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informaţii
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de agenţii imobiliare pentru închirierea de
terenuri, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăţilor, selectare
și achiziţie de proprietăţi imobiliare (în numele
terţilor), servicii de management imobiliar privind
tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidenţiale, furnizare de informaţii în legătură
cu evaluarea bunurilor imobiliare, servicii de
prelungire a contractelor de închiriere pentru
proprietăţi imobiliare, servicii ale agenţiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agenţiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii de agenţii imobiliare pentru achiziţia și
vânzarea de clădiri, servicii de agenţii imobiliare
pentru achiziţia și vânzarea de terenuri, servicii
de agenţie pentru vânzarea de proprietăţi
imobiliare pe bază de comision, servicii de
listare de proprietăţi imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente,
agenţie imobiliară, agenţi imobiliari, servicii
ale agentului imobiliar, servicii ale agenţilor
imobiliari, gestiunea imobilelor, consultanță
imobiliară, administrare de imobile, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăţi
imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
complexe de clădiri, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuinţe,
evaluarea proprietăţilor, gestiunea proprietăţilor
comerciale, gestionarea portofoliilor de
proprietăţi, intermediere pentru închirierea de
proprietăţi comerciale, evaluare de proprietăţi
persoanei pentru alte persoane, furnizarea de
informaţii privind piaţa proprietăţilor (imobiliară),
închiriere de apartamente, administrare de
închiriere de apartamente, finanţarea proiectelor
de dezvoltare imobiliară.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanșarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, închirierea de
buldozere, servicii de tâmplărie, curăţarea
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clădirilor (interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanță în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), instalare de utilităţi pe şantiere de
construcţii, instalarea și repararea elevatoarelor/
instalarea și repararea ascensoarelor,
închirierea excavatoarelor, instalarea și
repararea alarmelor de incendiu, întreţinerea
mobilei, instalarea și repararea echipamentelor
de încălzire, instalarea uşilor și ferestrelor,
instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, vopsire, interioară
și exterioară, întreținerea și construcţia
conductelor, lucrări de instalaţie de apă și canal,
tencuire, întreținere de proprietăţi, renovare
de proprietăţi, construcţie de proprietăţi,
construcţie de proprietăţi industriale, construcţie
de proprietăţi rezidenţiale, construcţie de
proprietăţi comerciale, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcţii), construcţii, construcţii
de terase, servicii de construcţii, reparaţii
de construcţii, reparaţii în construcţii,
demolări de construcţii, consultaţii pentru
construcţii, consultanță în domeniul construcţiilor
civile (construcţii), nivelarea terenurilor
pentru construcţii, pregătirea terenului pentru
construcţii, amenajare teritorială pentru
construcţii, constructive de clădiri comerciale,
construcţii de clădiri rezidenţiale, supervizarea
construcţiilor pe şantier, informaţii în domeniul
construcţiilor, supraveghere a lucrărilor de
construcţii, închirieri de utilaje pentru construcţii,
lucrări de reparaţii în construcţii, informaţii
în materie de construcţii, instalare de schele
pentru construcţii și platforme pentru lucrări și
construcţii, supervizare (conducere) de lucrări de
construcţii, închiriere de macarale (echipament
de construcţii), construcţii de clădiri rezidenţiale
și comerciale, lucrări de izolare a clădirilor
(construcţii), servicii de construcţii de structuri
temporare, ridicare de construcţii structurale
din oțel, furnizare de informaţii în domeniul
construcţiilor, informaţii privind închirierea de
echipament pentru construcţii, servicii de
gestiune a lucrărilor de construcţii, instalare de
utilităţi pe şantiere de construcţii, construire de
fundaţii pentru structure de construcţii civile,
servicii de construcţii referitoare la clădiri pentru
locuinţe, servicii de informaţii și consultanță cu
privire la construcţii, servicii de supraveghere a
construcţiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
servicii de construcţii de clădiri, servicii de
renovare pentru clădiri, servicii de instalare de
schele pentru construcţie, de platforme de lucru
și pentru construcţie, întreținere și reparare
de instalaţii în clădiri, lucrări de construcţii

subterane legate de instalaţii sanitare, reparaţii
clădiri, reparaţii și renovări de clădiri, construcţii
și reparaţii de clădiri, construirea de zone
rezidenţiale, consultanță privind construcţia de
clădiri și de clădiri rezidenţiale, construcţie de
clădiri de apartamente.

───────

(210) M 2021 00831
(151) 03/02/2021
(732) MANAGEMENT OBJECTIVES

SA, SOS. BALDOVINESTI NR. 10,
JUD. BRĂILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

GIM Grâu Integral cu Maia

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

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#7EC248), mov închis (HEX #502B84)

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/02/2021

(210) M 2021 00832
(151) 03/02/2021
(732) AMIRA-CRISTINA ANICA, ALE.

MARGARITARELOR NR. 1, BL.
15A, AP. 20, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

EMPIRE of dance
EMPIREOFDANCE.RO EOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.05.02; 24.09.02; 24.09.05; 27.05.02

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

41. Servicii oferite de un instructor sportiv
(instruire), organizare de evenimente şi
spectacole cu scop cultural, educaţional sau de
divertisment, cursuri de dans.

───────

(210) M 2021 00833
(151) 03/02/2021
(732) SANREVO SRL, STRADA

CASTANILOR NR. 15B, JUD.
VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(540)

HEMERA

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
26.01.01

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

29. Mâncăruri preparate, alimente
semipreparate și gustări sărate pe bază de carne
şi falafel.
35. Administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul.

───────
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(210) M 2021 00834
(151) 03/02/2021
(732) ALINA-MIHAELA GIURGIU, BLD.

REGELE CAROL I NR. 4, ET. 1, AP.
3, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

ludic.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 24.17.02

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri de
dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte de dormit, lenjerie
intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie de corp, cămăși, costume
bărbătești și taioare, costume, cravate, crinoline,
curele (accesorii vestimentare), fuste, rochii

de gală pentru femei, rochii de mireasă,
rochii lungi de seară, rochii pentru femei,
sacouri de gală, tinute de seară, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.

───────

(210) M 2021 00835
(151) 03/02/2021
(732) SARBU EMILIAN RARES, STR.

STRUGURILOR, NR. 21, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550091, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

RARA LOGISTIC

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 18.01.08; 18.01.23

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

clase:
37. Servicii de întreținere și reparații de
rezervoare de depozitare, servicii de reparații
sau întreținere de rezervoare de depozitare,
construcție de zone cu rezistență ridicată (pentru
depozitare materiale sau parcare), servicii de
construcţii, construcţii de hale industriale şi hale
şi spaţii logistice, organizarea şi supravegherea
derulării construcţiilor, servicii de planificare de
şantier şi servicii din domeniul construcţiilor de
clădiri şi construcţiilor imobiliare, consultanţă
în construcţii, informaţii legate de construcţii
şi servicii de reparaţii destinate imobilelor,
supravegherea construcţiilor de clădiri, servicii
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de construcţii în legătură cu depozite şi spaţii
logistice şi servicii de reparaţii în legătură cu
acestea, servicii de curăţenie pentru imobile
(interior), servicii de curăţenie pentru imobile
(suprafaţă exterioară), servicii de curăţenie
industrială pentru imobile şi hale şi spaţii
logistice, servicii de construire de magazine,
spaţii comerciale şi spaţii logistice, instalare
de sisteme pneumatice pentru manipularea
materialelor în vrac.
39. Logistică de transport, transport,
organizarea de călătorii, ambalarea mărfurilor,
ambalarea produselor, ambalare de alimente,
servicii de ambalare, ambalare de produse
alimentare, servicii de ambalare, împachetare și
ambalare de bunuri, servicii de împachetare și
ambalare, ambalare de produse în containere,
ambalare de produse în tranzit, ambalare de
articole pentru transport, servicii de consiliere
privind ambalarea produselor, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
pentru ambalare sau împachetare, ambalare
de articole pe bază de comandă și specificații
ale altor persoane, subdivizarea și reambalarea
bunurilor, servicii de descărcare și reambalare,
servicii de consiliere referitoare la reambalarea
produselor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare rapidă de mărfuri, livrare pe cale rutieră,
servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente de către restaurante, livrare de mărfuri
pe cale rutieră, colectare, transport și livrare
de produse, servicii aeriene, rutiere, feroviare
și navale de transport și livrare, servicii de
distribuție de mărfuri paletizate, servicii de
etichetare, servicii de transbordare, depozitare
de pachete, depozitare de alimente, depozitare
de cosmetice, depozitare de colete, servicii de
depozitare, depozitare de mobilier, depozitare
de produse, depozitare de bagaje, depozitare
de băuturi, depozitare de bunuri comerciale,
depozitare de produse agricole, depozitare
refrigerată de bunuri, depozitare de elemente
componente, depozitare de aparate electrice,
servicii de depozitare refrigerată, depozitare
temporară de livrări, informații în domeniul
depozitării, închirieri de instalații de depozitare,
închirieri de unități de depozitare, depozitare
de produse în tranzit, depozitare temporară
a bunurilor personale, depozitare de marfă
înainte de transport, servicii de depozitare
de alimente congelate, furnizare de instalații
de depozitare refrigerată, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, închiriere de
spații de stocare în depozite, servicii de
păstrare pentru depozitare la rece, servicii de
depozitare și păstrare în magazii, servicii de
consultanță în materie de depozitare, servicii de
informare referitoare la depozitarea congelată,

închiriere de paleți și containere pentru
depozitarea produselor, furnizare de informații
despre închirierea de spații de depozitare,
prestare de servicii și furnizare de instalații
pentru depozitare, depozitare în magazii de
produse provenite de la ferme, închiriere de
vehicule, închirierea de camioane, închiriere
de vehicule rutiere, închiriere de autovehicule
rutiere, închiriere de spații pentru stocare,
închiriere de mașini de ambalat, închiriere de
lăzi pentru depozitare, închirierea de spații
pentru depozitare, închiriere de congelatoare
pentru uz comercial, închiriere de spații,
structuri, unități și containere pentru depozitare
și transport, transport frigorific de mărfuri
congelate, depozitare de alimente congelate în
magazii, furnizare de instalații pentru depozitare
de produse congelate, depozitare criogenică,
depozitarea fluidelor, depozitarea lichidelor,
depozitarea ambarcațiunilor, depozitarea
deșeurilor, depozitarea mărfurilor, închirierea de
depozite, servicii de depozitare, depozitare de
vehicule, depozitare de pachete, depozitare
de colete, depozitare de mobilier, depozitare
de blănuri, depozitare de deșeuri, servicii
de transport și depozitare, depozitare de
alimente, depozitare de iahturi, depozitare de
broșuri, depozitare de bagaje, depozitare de
containere, depozitarea deșeurilor contaminate,
organizarea depozitării combustibililor,
organizarea depozitării bagajelor, depozitarea
energiei electrice, depozitare în vrac, depozitare
de băuturi, depozitare de produse, depozitare
de aparate electrice, depozitare de aparate
casnice, depozitare de combustibil lichid,
depozitare de bunuri comerciale, depozitare de
elemente componente, depozitare refrigerată
de bunuri, depozitare de produse agricole,
depozitare de celule umane, depozitare
temporară de livrări, depozitare de deșeuri
radioactive, servicii de depozitare refrigerată,
depozitare de produse farmaceutice, servicii de
depozitare de colete, transportul și depozitarea
gunoiului, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
depozitarea apei în rezervoare, informații în
domeniul depozitării, organizarea depozitării
de hidrocarburi, depozitarea produselor în
lăzi, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
închirieri de instalații de depozitare, închiriere
de spații pentru depozitare, închiriere de
lăzi pentru depozitare, servicii de depozitare
în garaj, depozitare de piese de vehicule,
depozitare de sisteme de macarale, servicii de
depozitare a bagajelor, servicii de depozitare
securizată (transport), închirieri de containere
de depozitare, depozitare anterioară tranzitului
de marfă, depozitare de marfă după transport,
depozitare și livrare de bunuri, livrare și
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depozitare de bunuri, transport și depozitare de
bunuri, închiriere de containere de depozitare,
închirierea de spații pentru depozitare, închirieri
de unități de depozitare, servicii de depozitare
de încărcături, servicii de depozitare de produse,
depozitare de valize pentru pasageri, depozitare
de bagaje pentru pasageri, servicii de depozitare
pentru aeronave, servicii de depozitare în lăzi,
depozitare de produse în tranzit, depozitare de
produse în magazii, depozitare de energie și
combustibili, depozitare temporară a bunurilor
personale, parcare și depozitare de vehicule,
parcare și depozitare vehicule, ancorare, servicii
de depozitare de alimente congelate, depozitare
de marfă înainte de transport, furnizare de
instalații de depozitare refrigerată, depozitarea
și păstrarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitare de alimente congelate în magazii,
depozitare de instrumente și echipamente
medicale, depozitare de containere și de mărfuri,
închirieri de containere de depozitare portabile,
servicii de consultanță în materie de depozitare,
închiriere de spații de stocare în depozite, servicii
de depou pentru depozitarea vehiculelor, servicii
de consiliere privind depozitarea mărfurilor,
închiriere de containere pentru depozitarea
deșeurilor, servicii de depozitare și păstrare
în magazii, furnizare de instalații pentru
depozitare la rece, servicii de păstrare pentru
depozitare la rece, închiriere de cutii de
carton pentru depozitare, furnizare de instalații
pentru depozitare de produse congelate,
depozitare de gaz natural lichefiat pe nave,
depozitare de produse provenite de la ferme,
închirierea de containere pentru depozitare și
înmagazinare, servicii de informare referitoare
la depozitarea congelată, închiriere de paleți
și containere pentru depozitarea produselor,
furnizare de informații despre servicii de
depozitare temporară, servicii de aprovizionare
cu combustibil a navelor (depozitare), servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, închiriere de paleți pentru transport
sau depozitare de produse, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
depozitare în spații de refrigerare a fructelor de
mare, depozitare de ambarcațiuni, iahturi, bărci
și de vehicule maritime, furnizare de informații
despre închirierea de spații de depozitare,
prestare de servicii și furnizare de instalații
pentru depozitare, depozitare de vinuri în
condiții de temperatură și umiditate controlată,
furnizare de informații în legătură cu depozitarea
temporară a bunurilor personale, închiriere de
spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport, consultanță în domeniul
serviciilor de depozitare, oferită de call center-
uri și de hotline-uri, manipularea containerelor,

manipularea bagajelor pasagerilor, manipulare
(transport) de gunoi, servicii de consiliere
referitoare la manipularea mărfurilor, închiriere
de containere pentru manipularea deșeurilor,
servicii de manipulare a mărfii de import și
export, servicii de manipulare și de încărcare a
mărfii.
42. Proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru logistică, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business.

───────

(210) M 2021 00836
(151) 03/02/2021
(732) A&C CONFECTION SRL, SAT

BUDA, NR. 255, JUD. PRAHOVA,
COMUNA RÂFOV, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUT
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR
GHERGHITEI, NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 025511, ROMANIA

(540)

A&C confection
Confortul tău suntem noi

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.10; 26.01.03;
26.01.16; 26.11.08; 09.05.01; 09.05.10

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

24. Articole textile la bucată pentru producția
confecțiilor, articole textile imprimate individuale,
articole nețesute (textile), articole textile la
bucată pentru confecționarea prosoapelor,
articole textile nețesute, batiste din material
textil, brocarturi, etichete textile, etichete textile
imprimate, etichete textile pentru marcarea
confecțiilor, fanioane din materiale textile,
lenjerie, materiale pentru costume, materiale
textile decorative drapate, materiale textile
folosite la fabricarea îmbrăcăminții sportive,
prosoape, tricot.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte brodate, confecții, îmbrăcăminte,
șaluri, tricotaje, tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
uniforme, șepci sportive, costume sportive
pentru jogging, tricouri sportive fără mâneci,
articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), jachete sport, pantaloni sport,
hanorace sport, bluze sport, bustiere sport,
echipament sportiv (articole de îmbrăcăminte
şi încălţăminte), îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, șepci
și căciuli pentru sport, costume impermeabile
pentru sporturi pe apă, șosete, șosete pentru
sport, fulare (îmbrăcăminte), mănuși (articole
de îmbrăcăminte), maiouri sportive, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
din imitație de piele, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănușile de golf),
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole sportive, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, management promoțional
pentru personalități sportive, promovare de
competiții și evenimente sportive, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 00837
(151) 03/02/2021
(732) CLASSTITUDE BUSINESS BRN

SRL, STR. OTELARILOR, NR. 28,
BL. O4, SC. 1, ET. 5, AP. 35, JUD.
GALAŢI, GALATI, 800585, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

CLASStitude

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, unghii
false, unghii false de uz cosmetic, unghii false din
metale prețioase, adezivi pentru fixarea unghiilor
false, unghii false pentru degetele de la picioare,
adezivi pentru gene, păr și unghii false.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
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20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, perne pentru
animale de companie, căsuțe pentru animale
de companie, culcușuri pentru animale de
companie, paturi pentru animalele de companie,
mobilier pentru animalele de companie, culcușuri
portabile pentru animale de companie, mese
pentru periat animale de companie, culcușuri
gonflabile pentru animale de companie, case
de joacă pentru animale de companie, ventuze
(accesorii), ventuze din plastic.

fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare, ceasuri
inteligente.

26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării pentru
animale de companie, echipamente de sport
pentru animale de companie, lansatoare de
mingi pentru animale de companie, jucării
pentru traducerea sentimentelor animalelor de
companie.

───────

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului, bijuterii pentru animale de
companie, curele de ceas, catarame pentru
curele de ceas, curele din piele pentru ceas,
curele de ceas din piele, curele de ceas din
nailon, curele din plastic pentru ceasuri, curele
pentru ceasuri de mână, curele de încheietură
pentru ceasuri, curele pentru ceas, nu din piele,
curele din materiale sintetice pentru ceasuri,

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală, bile de
masaj, pernuțe de masaj termal, instrumente
de masaj manual, role de masaj electrice,
aparate pentru masaje estetice, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate de masaj
acționate electric, aparate cu vibrații pentru
masaj, aparate de masaj pentru picioare, role de
spumă pentru masaj, aparate de masaj pentru
ochi, aparate de masaj pentru scalp, aparate de
masaj pentru gât, aparate de masaj pentru spate,
aparate non-electrice pentru masaj, aparate de
masaj, electrice sau neelectrice, aparate de
masaj profund cu căldură, aparate terapeutice
cu dispozitive de masaj, aparate de masaj de
uz personal, aparate de masaj prin împachetări
termice, aparate de masaj (de uz medical), paturi
de masaj de uz medical, aparate electrice pentru
masaje de înfrumusețate, aparate electrice de
masaj pentru uz casnic, aparate electrice de
masaj de uz personal, aparate de masaj pentru
gât și umeri, aparate electrice pentru masajul
scalpului, de uz comercial, aparate electrice
pentru masaje estetice, de uz casnic, aparate
electrice pentru masajul scalpului, de uz casnic,
aparate de masaj pentru scalp care funcționează
cu baterii, măști faciale bioterapeutice, măști
faciale terapeutice, măști faciale de protecție
pentru uz medical, măști faciale de protecție
pentru uz stomatologic, ventuze medicale,
ventuze din sticlă pentru terapia prin moxibustie.

21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă
brută sau semiprelucrată, cu excepția sticlei
pentru construcții, sticlărie, porțelan și ceramică,
aparat de masaj pentru pielea capului, perii
pentru curățarea pielii, perii sonice oscilante
pentru îngrijirea pielii, litiere pentru animale de
companie, cuști pentru animale de companie,
perii pentru animale de companie, perii electrice
pentru animale de companie, mănușă de toaletat
animale de companie, litiere automate pentru
animale de companie, perii pentru toaleta
animalelor de companie, recipiente de mâncare
pentru animale de companie, periuțe de dinți
pentru animale de companie, boluri pentru
băut pentru animale de companie, perii anti-
năpârlire pentru animale de companie, lopățele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor
de companie, boluri pentru hrănirea animalelor
de companie, automate, dispozitive electronice
de hrănire pentru animale de companie.

curele pentru ceasuri din clorură de polivinil,
curele de ceas din metal, piele sau plastic,
accesorii pentru ceasuri, brățări de ceas, brățări
metalice extensibile pentru ceasuri, brățări
metalice pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri de
mână, ceasuri pentru activități sportive, cutii de
ceas, cutii pentru ceasuri, lanțuri de ceas, lanțuri
pentru ceasuri, închizătoare pentru ceasuri.



 

 

Erată 
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