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Cereri Mărci publicate în 11/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00803 04/02/2021 RITZIO PURCHASE LIMITED MILLION SALA DE JOCURI

2 M 2021 00804 04/02/2021 RITZIO PURCHASE LIMITED MILLION LUXURY GAMES

3 M 2021 00838 04/02/2021 ANDREEA-NICOLETA
GORGONEA

CARTOFI CU OCHI

4 M 2021 00839 04/02/2021 CHIFOREANU FLORIAN METHOD FEEDER CARP
FSHING ROMANIA

5 M 2021 00840 04/02/2021 ADRIAN ALEXANDRU DOR Democraţie Omenie
Respect

6 M 2021 00841 04/02/2021 MTM SINCRON GUARD SRL MTM SINCRON GUARD

7 M 2021 00842 04/02/2021 LEVEL SIX SRL SIX CURIER

8 M 2021 00843 04/02/2021 SC INSTITUTUL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA
BUCURESTI SA

APINUTRIENT PLUS

9 M 2021 00845 04/02/2021 AVICENNA HEALTHCARE SRL Ocean's Vitamins & Minerals

10 M 2021 00847 04/02/2021 BRAVCOD SRL BIO PENES

11 M 2021 00848 04/02/2021 ELITE TAX ACCOUNTING SRL ELITE ACCOUNTING
eliteaccounting.ro

12 M 2021 00849 04/02/2021 OLX ONLINE SERVICES S.R.L. AUTOVIT

13 M 2021 00850 04/02/2021 OLX ONLINE SERVICES S.R.L. AUTOVIT.RO

14 M 2021 00851 04/02/2021 OLX ONLINE SERVICES S.R.L. AUTOVIT.RO

15 M 2021 00852 04/02/2021 RICCI MAGIC PATIS SRL PIZZA GOLD

16 M 2021 00853 04/02/2021 APO ESHOP 17 SRL APO

17 M 2021 00857 04/02/2021 ODETTE & BRIAN HOLDINGS Brian Food

18 M 2021 00858 04/02/2021 DOCTORUL DE LEMN SRL THE WOOD DOCTOR

19 M 2021 00859 04/02/2021 UNILEVER IP HOLDINGS B.V. DOVE MEN+CARE for all
MANKINDNESS

20 M 2021 00860 04/02/2021 OVISER SRL LA LIVADĂ

21 M 2021 00861 04/02/2021 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

OTOSTATIC

22 M 2021 00862 04/02/2021 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

ROMPERVAC 4+

23 M 2021 00863 04/02/2021 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

SUPER KILLER 25T-EC
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 00864 04/02/2021 SC PASTEUR FILIALA

FILIPESTI SA
PET-SPOT PLUS

25 M 2021 00865 04/02/2021 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

PET-SPOT FORTE

26 M 2021 00866 04/02/2021 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

VAMEX

27 M 2021 00867 04/02/2021 SC FARMAVET SA DOOGIE JUNIOR

28 M 2021 00868 04/02/2021 STRAUSS ROMANIA SRL DONCAFÉ

29 M 2021 00869 04/02/2021 STRAUSS ROMANIA SRL DONCAFÉ

30 M 2021 00870 04/02/2021 HANKOOK & COMPANY CO.,
LTD.

LauFenn S FIT EQ

31 M 2021 00871 04/02/2021 HANKOOK & COMPANY CO.,
LTD.

LauFenn G FIT EQ

32 M 2021 00872 04/02/2021 MARIUS CATALIN BOLTASU
OVIDIU MIHAI NEACSU

UZINA URBAN COFFEE
ROASTERS

33 M 2021 00873 04/02/2021 SC ATELIER LKS SRL NYC's pastrami DELIKATESSEN

34 M 2021 00874 04/02/2021 IOANA ŞUFANĂ The Signature

35 M 2021 00875 04/02/2021 VIITORPLUS - ASOCIATIA
PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA

Adoptă un copac!

36 M 2021 00876 04/02/2021 ANDREEA - LIANA BUZEA ECOASSIST

37 M 2021 00877 04/02/2021 LUCIAN-VLAD NICOLESCU Wallachia Technologies

38 M 2021 00878 04/02/2021 VIITORPLUS - ASOCIATIA
PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA

VIITOR PLUS

39 M 2021 00880 04/02/2021 DANTE INTERNATIONAL SA beautyname

40 M 2021 00881 04/02/2021 CLAUDIU NECŞULESCU JIDVEI MIST

41 M 2021 00882 04/02/2021 OPTINIFY SRL clingo

42 M 2021 00883 04/02/2021 ROXANA TOMA BEAUTYNAME BY eMAG

43 M 2021 00884 04/02/2021 MERCURY360
COMMUNICATIONS SRL

premiomat

44 M 2021 00886 04/02/2021 CASA STIL INTERNATIONAL SOCIETATEA.RO stirile de langa
tine

45 M 2021 00887 04/02/2021 CASA STIL INTERNATIONAL
SRL

ONE FOOD SOLUTIONS

46 M 2021 00888 04/02/2021 CASA STIL INTERNATIONAL
SRL

GRILLMANIA PREMIUM
QUALITY SINCE 2008
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(210) M 2021 00803
(151) 04/02/2021
(732) RITZIO PURCHASE LIMITED,

STR. DIAGOROU NR. 4,
CLADIREA KERMIA, ETAJUL 4,
CAMERA 601, NICOSIA, 1097,
CIPRU

(540)

MILLION SALA DE JOCURI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.01.05

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățământ, aparate
și instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, totalizatoare,
software pentru jocuri pe calculator, stocate,
programe de calculator, descărcabile, programe
de calculator descărcabile (downloadable
software), programe de calculator înregistrate
(recorded soflware), programe pentru jocuri pe
calculator (computer game programs), aplicații
software descărcabile, mecanisme pentru
aparate cu preplată, distribuitoare automate
de bilete, case înregistratoare, mașini de
calculat, echipamente pentru tratarea informației
și calculatoare, baze de date computerizate,
baze de date electronice.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, aparate de amuzament,
automate și acționate cu fise, aparate pentru
jocurile de noroc, jocuri, cărți de joc.

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de jocuri de noroc, furnizarea de facilități
pentru cazinouri (jocuri de noroc), furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade, servicii
de club (divertisment sau educație), servicii
de divertisment, organizarea de loterii, servicii
de jocuri furnizate online de la o rețea
computerizată, furnizarea online de imaglni
video, nedescărcabile, organizarea de loterii,
servicii de jocuri furnizate online de la o rațea
computerizată, realizare de jocuri pe internet,
inclusiv on-line și sub formă de aplicții pentru
telefoane inteligente, jocuri online (din rețea),
furnizare de conținut de divertisment și/sau
educațional pentru aplicații pentru dispozitive
mobile și calculatoare, furnizarea unui joc de
cultură generală prin intermediul aplicațiilor
pentru telefoane inteligente nedescărcabile,
exploatarea de cazinouri sau cazinouri de jocuri,
respectiv operarea de birouri de pariuri, operarea
sălilor și a locațiilor cu jocuri de noroc și/
sau cazinouri online pe internet și case de
pariuri, servicii de jocuri de noroc pentru internet,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, furnizare de instalații de săli de jocuri,
închiriere de aparate pentru jocuri de tip slot-
machine (mașini de jocuri), servicii de pariuri și
jocuri de noroc în sucursale, puncte de lucru,
oficii de pariuri și online, prin internet.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de cafenea,
servicii de restaurant, servicii de bar, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de săli
de jocuri și cazinouri.

───────

(210) M 2021 00804
(151) 04/02/2021
(732) RITZIO PURCHASE LIMITED,

STR. DIAGOROU NR. 4,
CLADIREA KERMIA, ETAJUL 4,
CAMERA 601, NICOSIA, 1097,
CIPRU

(540)

MILLION LUXURY GAMES



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/02/2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 01.01.05

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățământ, aparate
și instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, totalizatoare,
software pentru jocuri pe calculator, stocate,
programe de calculator, descărcabile, programe
de calculator descărcabile (downloadable
software), programe de calculator înregistrate
(recorded soflware), programe pentru jocuri pe
calculator (computer game programs), aplicații
software descărcabile, mecanisme pentru
aparate cu preplată, distribuitoare automate
de bilete, case înregistratoare, mașini de
calculat, echipamente pentru tratarea informației
și calculatoare, baze de date computerizate,
baze de date electronice.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, aparate de amuzament,
automate și acționate cu fise, aparate pentru
jocurile de noroc, jocuri, cărți de joc.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de jocuri de noroc, furnizarea de facilități
pentru cazinouri (jocuri de noroc), furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade, servicii
de club (divertisment sau educație), servicii
de divertisment, organizarea de loterii, servicii
de jocuri furnizate online de la o rețea
computerizată, furnizarea online de imaglni
video, nedescărcabile, organizarea de loterii,
servicii de jocuri furnizate online de la o rațea
computerizată, realizare de jocuri pe internet,
inclusiv on-line și sub formă de aplicții pentru
telefoane inteligente, jocuri online (din rețea),
furnizare de conținut de divertisment și/sau
educațional pentru aplicații pentru dispozitive
mobile și calculatoare, furnizarea unui joc de
cultură generală prin intermediul aplicațiilor

pentru telefoane inteligente nedescărcabile,
exploatarea de cazinouri sau cazinouri de jocuri,
respectiv operarea de birouri de pariuri, operarea
sălilor și a locațiilor cu jocuri de noroc și/
sau cazinouri online pe internet și case de
pariuri, servicii de jocuri de noroc pentru internet,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, furnizare de instalații de săli de jocuri,
închiriere de aparate pentru jocuri de tip slot-
machine (mașini de jocuri), servicii de pariuri și
jocuri de noroc în sucursale, puncte de lucru,
oficii de pariuri și online, prin internet.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de cafenea,
servicii de restaurant, servicii de bar, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de săli
de jocuri și cazinouri.

───────

(210) M 2021 00838
(151) 04/02/2021
(732) ANDREEA-NICOLETA

GORGONEA, STR. DELEA
NOUĂ NR. 5, CORP C1, ET. 3,
AP. 9, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
CARTOFI CU OCHI

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

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

───────
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(210) M 2021 00839
(151) 04/02/2021
(732) CHIFOREANU FLORIAN, STR. LT.

NICOLAE PASCU NR. 7, BL. 7A,
SC. C, ET. 2, AP. 70, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

METHOD FEEDER CARP
FSHING ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 26.02.03; 02.01.12; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.10

(591) Culori revendicate:portocaliu (RGB
227 140 0), albastru (RGB 10 189 229,
RGB 12 80 187), negru (RGB 0 0 0)

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrare a afacerilor pentru
cabinete veterinare, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesioniști, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din stațiuni turistice, administrare
afacerilor pentru restaurante, administrare de
afaceri, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor pentru
o societate comercială și pentru o societate de
servicii, administrarea hotelurilor, administrarea
magazinelor, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
domeniul administrării activităților economice,
asistență în domeniul administrării și planificării
afacerilor, asistență în gestiunea afacerilor
sau a funcțiilor comerciale ale unei firme
industriale sau comerciale, asistență în

management pentru companiile comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență pentru întreprinderi industriale sau
comerciale în legătură cu gestionarea
activităților lor, asistență pentru întreprinderi
industriale în legătură cu conducerea
afacerilor lor, asistență pentru întreprinderi în
materie de administrare a afacerii, asistență
privind managementul activităților comerciale,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în materie
de management, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, gestiunea afacerilor de comerț
cu amănuntul pentru terți, management
de afaceri cu privire la cluburi sportive,
management de afaceri în domeniul atracțiilor
pentru vizitatori, management de hoteluri
pentru terți, management de restaurant
pentru terți, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), managementul
afacerilor sportivilor, managementul de afaceri
al locurilor amenajate pentru divertisment,
managementul instalațiilor sportive (pentru
terți), managementul și administrarea afacerilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de management pentru sportivi de
performanță, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea, administrare în materie de
activități de marketing, campanii de marketing,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web
pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
internet, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, consultanță cu privire la
căutarea de sponsori, concepere de material
publicitar, creare de texte publicitare și în scop
promoţional, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare de
concepții de publicitate, furnizare de informații de
marketing, furnizare de informații de marketing
prin site-uri web, furnizare de servicii publicitare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe internet, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare a presei, marketing comercial (în
afară de comercializare), marketing digital,
întocmire de planuri de marketing, marketing în
cadrul publicării de software, marketing pentru
evenimente, marketing promoţional, organizare
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38. Furnizarea de forumuri online, servicii
de comunicare online, comunicare prin
bloguri online, furnizare de servicii de
comunicații online, servicii de informații online
privind telecomunicațiile, furnizarea accesului
la conținut multimedia online, servicii online,
și anume expediere de mesaje, furnizarea
accesului la baze de date electronice online,
furnizare de camere de chat online pentru
rețelele sociale, furnizarea de forumuri online
pentru comunicare în domeniul jocurilor
electronice, furnizare de servere online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizare de servicii de buletine
informative electronice și camere de chat online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
transfer de informații şi de date prin servicii online
si pe internet, furnizare de camere de chat online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizare de spații de chat online
pentru transmiterea de mesaje, comentarii și
conținut multimedia între utilizatori, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
și audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, furnizare de spații de chat
online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de

de prezentări în scopuri publicitare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare și plasare de reclame,
organizarea  de  publicitate,  planificare  de 
strategii  de marketing,  plasarea de anunțuri 
publicitare  pentru  terți,  pregătire de  anunțuri 
publicitare, pregătire de campanii publicitare, 
pregătire  de  materiale  promoționale și  de 
comercializare  pentru  terți,  pregătire  și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, prezentare de firme pe internet și în
alte medii de comunicare, prezentare de firme
și produse și servicii ale acestora pe internet,
pregătirea și distribuirea reclamelor, producție
de materiale publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
pin evenimente promoționale, promovare de
bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de competiții și evenimente sportive,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, promovare de produse și
servicii ale terților prin intermediul unui program
preferențial pentru clienți, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovarea desenelor altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu competiții sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu programe de premiere, publicare de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicitate, publicitate în domeniul
turismului și călătoriilor, publicitate în reviste,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, publicitate on-line într-o
rețea informatizată, publicitate online, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,

publicitate pentru site-urile web ale firmelor,
publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de agenție pentru
promovarea personalităților sportive, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
promovare în legătură cu evenimente de sporturi
electronice, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze
de date, servicii de publicitate în legătură cu
evenimente de sporturi electronice, servicii de
publicitate, promovare și relații publice, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și marketing online, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea de
produse și servicii.
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calculatoare, furnizarea accesului utilizatorilor ia
o rețea globală de calculatoare și la site-uri online
care conțin informații despre diverse subiecte,
mesagerie web, transmisie de webcast-uri,
furnizarea accesului la pagini web, servicii de
conferințe pe web, servicii de difuzare pe pagini
web, telecomunicații de informații (inclusiv pagini
web), trimitere de mesaje prin intermediul unui
site web, furnizarea accesului la site-uri web
pe internet, închirieri de timpi de acces la site-
uri web, furnizarea accesului la un site web
de discuții pe internet, transmisiuni în direct
accesibile prin intermediul paginilor de internet
(cameră web), redirecționare de mesaje de toate
tipurile la adrese de internet (mesagerie web),
asigurarea accesului la site-uri web cu jocuri de
noroc si cu alte jocuri pe internet.

───────

(210) M 2021 00840
(151) 04/02/2021
(732) ADRIAN ALEXANDRU , ŞOS.

IANCULUI NR. 37, BL. 103B, SC.
A, ET. 13, AP. 50, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DOR Democraţie
Omenie Respect

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10;
27.05.17; 03.07.11

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#33ff00), albastru (HEX #0029ff)

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

45. Servicii politice şi anume: servicii juridice,
servicii de reprezentare juridică, cercetări
juridice, organizare de reuniuni politice cu scop
social, de protecţie, de mediere, cluburi de
întâlniri.

───────

(210) M 2021 00841
(151) 04/02/2021
(732) MTM SINCRON GUARD SRL,

STR. LIVIU REBREANU NR.
46-58, TRONSON (BLOC) V, SC.
G, ET. 10, AP. 103, COMPLEX
REZIDENŢIAL RĂSĂRIT DE
SOARE, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MTM SINCRON GUARD

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 24.01.01; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:gri (Pantone Cool
Gray 6 C, Pantone Cool Gray 9 C),
albastru (Pantone Blue 072 C), mov
(Pantone 258 C), alb

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

───────
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(210) M 2021 00842
(151) 04/02/2021
(732) LEVEL SIX SRL, B-DUL NICOLAE

TITULESCU, NR.35, BL.15, SC.
1, ET. 6, AP. 23, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

SIX CURIER

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 26.11.13;
26.11.21

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

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

39. Servicii de curierat, livrare de colete prin
curierat, servicii de transport mărfuri, transport şi
depozitarea mărfurilor.

───────

(210) M 2021 00843
(151) 04/02/2021
(732) SC INSTITUTUL DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURA BUCURESTI SA, B-
DUL FICUSULUI NR. 42, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013975, ROMANIA

(540)
APINUTRIENT PLUS

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

5. Suplimente alimentare pentru albine de uz
medical.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 00845
(151) 04/02/2021
(732) AVICENNA HEALTHCARE SRL,

STR. MAXIMILIAN POPPER NR.
23, ET. 4, AP. 11, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Ocean's Vitamins & Minerals

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale.

───────

(210) M 2021 00847
(151) 04/02/2021
(732) BRAVCOD SRL, EXTRAVILAN KM

3, JUDETUL BRASOV, CODLEA,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
BIO PENES

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, carne, concentrate de carne, preparate
din carne, carne conservată, carne sărată,
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conserve din carne, mezeluri, aspic de carne,
supe de carne concentrate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, ulei de oase comestibil, carne
de pasăre, concentrate de carne de pasăre,
măruntaie de pasăre, produse din carne de
pasăre, şuncă şi mezeluri din carne de pasăre,
conserve din carne de pasăre, pate de ficat
de pasăre, aspic de carne de pasăre, supe de
carne de pasăre concentrate, ouă, prafuri de
ouă, produse pe bază de ouă.
31. Animale vii, mâncare (hrană) pentru
animale, curcani vii, păsări de curte vii, păsări
de prăsilă vii, ouă pentru clocit fecundate, hrană
pentru animale de fermă, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale de companie, produse
pentru păsări ouatoare (hrană pentru animale),
amestecuri pentru îngrăşarea păsărilor de curte.
35. Strangerea la un loc, în folosul terţilor,
a produselor menţionate la clasele 29 şi
31 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere in
mod convenabil, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor 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.

───────

(210) M 2021 00848
(151) 04/02/2021
(732) ELITE TAX ACCOUNTING SRL,

STR. COPACENI, NR. 30-34, ET.
1, AP. 7, SECTOR 3, BUCURESTI,
030395, ROMANIA

(540)

ELITE ACCOUNTING
eliteaccounting.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.06

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#4CDBFB), negru

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

35. Servicii de contabilitate și evidență
contabilă, servicii de prelucrare de date
în domeniul întocmirii statelor de salarii,
servicii de consultanță fiscală și asistență
la întocmirea declarațiilor fiscale, întocmire și
analiză de situații financiare pentru afaceri,
elaborarea situațiilor financiare, consiliere
contabilă privind întocmirea declarațiilor fiscale,
evidență contabilă (pentru terți), servicii de
evidență a personalului.

───────

(210) M 2021 00849
(151) 04/02/2021
(732) OLX ONLINE SERVICES S.R.L.,

ȘOSEAUA NICOLAE TITULESCU,
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE - ARIPA DE VEST, ETAJ
5, SECTORUL 1, BUCUREȘTI,
011141, ROMANIA

(540)

AUTOVIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485
C/U), albastru (Pantone 281 C/U)

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

35. Servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de publicitate privind
automobilele, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, furnizare de informații
prin internet privind vânzarea de automobile,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, promovarea de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, servicii de comparare a
prețurilor, publicitate online pe o rețea de
calculatoare.
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38. Servicii de telecomunicaţii bazate pe
internet, telecomunicații de informații (inclusiv
pagini web), servicii de telecomunicații furnizate
pe internet, intranet și extranet.
39. Planificare, organizare și rezervare de
călătorii, planificare, organizare, și rezervare de
călătorii prin mijloace electronice, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, transport.
42. Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei,
cercetare privind tehnologia, servicii de
proiectare tehnologică, proiectare și dezvoltare
de hardware și software de calculator.

───────

(210) M 2021 00850
(151) 04/02/2021
(732) OLX ONLINE SERVICES S.R.L.,

ȘOSEAUA NICOLAE TITULESCU,
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE - ARIPA DE VEST, ETAJ
5, SECTORUL 1, BUCUREȘTI,
011141, ROMANIA

(540)

AUTOVIT.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
281 C/U), roșu (Pantone 485 C/U)

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

35. Servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de publicitate privind
automobilele, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, furnizare de informații
prin internet privind vânzarea de automobile,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, promovarea de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, servicii de comparare a
prețurilor, publicitate online pe o rețea de
calculatoare.
38. Servicii de telecomunicaţii bazate pe
internet, telecomunicații de informații (inclusiv
pagini web), servicii de telecomunicații furnizate
pe internet, intranet și extranet.
39. Planificare, organizare și rezervare de
călătorii, planificare, organizare, și rezervare de

călătorii prin mijloace electronice, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, transport.
42. Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei,
cercetare privind tehnologia, servicii de
proiectare tehnologică, proiectare și dezvoltare
de hardware și software de calculator.

───────

(210) M 2021 00851
(151) 04/02/2021
(732) OLX ONLINE SERVICES S.R.L.,

ȘOSEAUA NICOLAE TITULESCU,
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE - ARIPA DE VEST, ETAJ
5, SECTORUL 1, BUCUREȘTI,
011141, ROMANIA

(540)

AUTOVIT.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
281 C/U), roșu (Pantone 485 C/U)

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

35. Servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de publicitate privind
automobilele, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, furnizare de informații
prin internet privind vânzarea de automobile,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, promovarea de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, servicii de comparare a
prețurilor, publicitate online pe o rețea de
calculatoare.
38. Servicii de telecomunicaţii bazate pe
internet, telecomunicații de informații (inclusiv
pagini web), servicii de telecomunicații furnizate
pe internet, intranet și extranet.
39. Planificare, organizare și rezervare de
călătorii, planificare, organizare, și rezervare de
călătorii prin mijloace electronice, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, transport.
42. Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei,
cercetare privind tehnologia, servicii de
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proiectare tehnologică, proiectare și dezvoltare
de hardware și software de calculator.

───────

(210) M 2021 00852
(151) 04/02/2021
(732) RICCI MAGIC PATIS SRL,

STR.CALEA BUCURESTI, NR.1,
SPATIUL COMERCIAL, NR.5, JUD.
OLT, CARACAL, OLT, ROMANIA

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

(540)
PIZZA GOLD

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

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

───────

(210) M 2021 00853
(151) 04/02/2021
(732) APO ESHOP 17 SRL, STR.

MILCOV, NR. 6, SC. C, AP. 5,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

APO

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 26.02.07; 26.03.07

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

18. Mape pliabile pentru documente, mape
pentru transportul documentelor, mape pentru
documente (marochinărie), casete din piele sau
din piele artificială, cutii din piele, etichete din
piele, garnituri din piele pentru mobile, imitații
de piele , piele pentru mobilier, piele sau
imitație de piele, port-carduri de piele, port-
carduri din imitație de piele, recipiente industriale
din piele pentru ambalare, serviete din piele,
carton imitație de piele.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu agende, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu agende de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu agende de buzunar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
agende de planificare pentru birou, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu agende
folosite în papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu agende săptămânale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de papetărie pentru birou, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bibliorafturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bibliorafturi de prezentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu blocnotes de birou,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
blocnotesuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu blocnotesuri cu foi liniate (folosite mai
ales de avocați și grefieri), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu blocnotesuri de
notițe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu calendare de birou, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu calendare
de buzunar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calendare de perete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu carnete
de notițe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu carnețele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu carnețele de buzunar
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii pentru articole de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii pentru dosare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii pentru papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dosare pentru documente (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu dosare
pentru documente sub formă de portofel, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mape,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mape pentru documente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mape tip servietă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu organizatoare de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu organizatoare
personale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu plannere de birou, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rame pentru
fotografii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu registre, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu semne de carte
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi de birou pentru cărți
de vizită, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi cu sertare pentru articole
de papetărie (birotică), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi de
birou pentru documente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
accesoriile de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru
blocnotes, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi separatoare pentru
corespondeță și notițe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu coperți de dosar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu coperți de carte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jurnale și agende,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suporturi pentru hârtie (articole de birou), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru dosare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi pentru dosare folosite în

papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu blocnotesuri pentru notițe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi de
ștampile pentru documente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
documente sub formă de articole de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru susținerea documentelor
în vertical, pentru a putea fi citite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mape
pentru schițe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mape pentru scris (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie imitație de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu casete din piele
sau din piele artificială, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu etichete
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu garnituri din piele pentru mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu piele (imitații de -), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu piele pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
piele sau imitație de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu port-carduri de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu port-carduri din imitație de piele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu recipiente
industriale din piele pentru ambalare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu serviete
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mape pliabile pentru documente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu documente (mape pentru -) (marochinărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mape pentru foi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu carton imitație de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suporturi de farfurii (ustensile de masă), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
de pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi pentru pahare (articole
de masă), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi de pahare, altele decât
din hârtie și material textil, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu agende, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu agende de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu agende de buzunar, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
agende de planificare pentru birou, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
agende folosite în papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu agende
săptămânale, servicii de vânzare cu amănuntul
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online în legătură cu articole de papetărie pentru
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bibliorafturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bibliorafturi
de prezentare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu blocnotes de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
blocnotesuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu blocnotesuri cu foi liniate
(folosite mai ales de avocați și grefieri), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
blocnotesuri de notițe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu calendare de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu calendare de buzunar, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu calendare de perete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu carnete de
notițe, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu carnețele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu carnețele
de buzunar (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii pentru
articole de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii pentru
dosare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii pentru papetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dosare pentru documente (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dosare pentru documente sub formă de
portofel, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mape, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mape pentru
documente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mape tip servietă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
organizatoare de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu organizatoare
personale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plannere de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rame pentru fotografii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu registre,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu semne de carte din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi de birou pentru cărți de vizită, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi cu sertare pentru articole de papetărie
(birotică), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi de birou pentru
documente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru accesoriile
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi pentru blocnotes, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi separatoare pentru corespondeță și

notițe, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu coperți de dosar, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu coperți de
carte, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jurnale și agende, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru hârtie (articole de birou), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suporturi pentru dosare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru dosare folosite în papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
blocnotesuri pentru notițe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi de
ștampile pentru documente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru documente sub formă de articole de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru susținerea
documentelor în vertical, pentru a putea fi
citite, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mape pentru schițe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mape pentru scris (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hârtie imitație de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu casete din
piele sau din piele artificială, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu etichete din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu garnituri
din piele pentru mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu imitații de
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu piele pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu piele
sau imitație de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu port-carduri de
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu port-carduri din imitație de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu recipiente industriale din piele pentru
ambalare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu serviete din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mape pliabile pentru documente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mape pentru documente(marochinărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mape pentru foi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu carton imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi de farfurii (ustensile
de masă), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi de pahare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suporturi pentru pahare (articole de masă),
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servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi de pahare, altele decât din
hârtie și material textil, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi pentru
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse de protecție pentru mobilier
(adaptate), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse pentru mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
scaune, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse de protecție pentru mobilier
(adaptate), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru mobilă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru scaune

───────

(210) M 2021 00857
(151) 04/02/2021
(732) ODETTE & BRIAN HOLDINGS,

CALEA BUCUREȘTI, NR. 59, JUD.
ARGEȘ, TOPOLOVENI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

Brian Food

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 11.03.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#ED1C24), verde (HEX #96CB6C, HEX
#018C45)), alb (HEX #FFFFFF)

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

29. Ton (conserve), conserve de fasole,
conserve și murături, conserve de pește,
conserve de fructe, conserve din pește, conserve

cu legume, conserve de legume, conserve de
carne, conserve de fructe de mare, conserve
de carne de pasăre, conserve din carne de
vânat, murături, murături mixte, amestecuri de
fructe și nuci preparate, ardei iuți conservați,
ardei iuți murați, ardei, preparați, ardei
roșii preparați, semințe comestibile, semințe
procesate, semințe, preparate, semințe de
dovleac prelucrate, semințe procesate de floarea
soarelui, semințe de floarea soarelui, preparate,
semințe de floarea soarelui comestibile, semințe
de chia alimentare prelucrate, ulei din semințe
de dovleac de uz alimentar, semințe de susan
gătite, nefiind condimente sau arome, ulei
din semințe de chia de uz alimentar, uleiuri
comestibile, amestec de ulei (de uz alimentar),
amestec de uleiuri vegetale pentru uz alimentar,
amestecuri de uleiuri pentru uz alimentar, ulei
de floarea-soarelui comestibil, ulei de măsline
comestibil, ulei de palmier (alimentație), ulei de
porumb pentru alimente, ulei de susan pentru
alimente, ulei de arahide, ulei de măsline,
ulei de măsline extravirgin, ulei de soia, ulei
de soia de uz alimentar, ulei de soia pentru
gătit, ulei pentru salate, uleiuri aromatizate,
măsline conservate, măsline preparate, măsline
(pregătite), măsline uscate, pastă de măsline,
masline umplute, măsline umplute cu migdale,
măsline preparate, la conservă, măsline umplute
cu ardei roșu, măsline umplute cu ardei roșu și
migdale, măsline umplute cu pesto, aflate în ulei
de floarea soarelui, măsline umplute cu brânză
feta, aflate în ulei de floarea soarelui.
30. Condimente (amestecuri lichide pentru
gătit), condiment din murături, ketchup (sos),
ketchup de roșii, maioneză, condimente cu ardei
iute, mirodenii (condimente), muștar, muștar
pentru alimente, pastă de fasole, pastă de
ardei iute ca și condiment, pastă de fasole
condimentată, pastă de susan, pastă din ardei
iute, paste alimentare cu curry, paste cu
legume (sosuri), pesto (sos), piure de usturoi,
piureuri de legume (sosuri), praf de sosuri,
sos concentrat, sos cu brânză, sos de ardei
iute, sos de chili, sos de roșii, sos de soia,
sos de usturoi (alioli), sos dulce și acrișor,
sos iute, sos maro, sos pentru kebab, sos
pentru paste, sos tartar, sosuri (condimente),
sosuri barbecue, sosuri condimentate, sosuri
conservate, sosuri cu hrean, sosuri cu ierburi,
sosuri de carne, sosuri de ciuperci, sosuri gata
făcute, sosuri pentru gătit, sosuri pe bază de
maioneză, sosuri pentru mâncare, sosuri pentru
pizza, sosuri pentru pui, sosuri pentru salate,
sosuri pentru spaghetti, sosuri salsa, amestecuri
condimentate, amestecuri de curry, amestecuri
de condimente curry, amestecuri de asezonare
pentru tocănițe, anason (semințe), ardei iuți
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uscați (condimente), aromatice (preparate de uz
alimentar), ardei roșu utilizat drept condiment,
arome alimentare, arome alimentare, altele
decât uleiuri esențiale, arome de lămâie altele
decât uleiuri esențiale, arome de lămâie
pentru alimente sau băuturi altele decât uleiuri
esențiale, arome de lămâie, altele decât uleiurile
esențiale, arome de migdale altele decât uleiuri
esențiale, arome de migdale pentru alimente sau
băuturi altele decât uleiuri esențiale, arome de
vanilie altele decât uleiuri esențiale, arome din
ceai altele decât uleiuri esențiale, , arome pentru
prăjituri altele decât uleiuri esențiale, arome
pentru gustări (altele decât uleiurile esențiale),
arome pentru supe altele decât uleiuri esențiale, ,
arome pentru prăjituri, altele decât uleiurile
esențiale, arome preparate din carne altele decât
uleiuri esențiale, arpagic uscat, boia, boabe
de piper, bețișoare de scorțișoară, busuioc,
uscat, arome de cafea, condimente, concentrate
vegetale folosite pentru asezonare, condimente
alimentare, condimente aromate, condimente de
copt, condimente pe bază de legume pentru
paste, condimente pentru floricele de porumb,
condimente pentru pizza, condimente sub
formă de prafuri, coriandru măcinat, coriandru,
uscat, cuișoare, curry (condiment), esențe de
ceai altele decât uleiuri esențiale, extracte de
condimente, extracte de cacao utilizate ca
arome pentru alimente, esențe pentru gătit (cu
excepția uleiurilor esențiale), ghimbir (mirodenii),
ginseng procesat folosit ca plantă, condiment
sau aromă, glazură din bezele, glucoză pentru
uz culinar, granule de sare pentru conservarea
peștelui, hrean (condimente), hrean preparat
(condiment), ierburi conservate, ierburi uscate,
ierburi uscate de uz culinar, maioneză cu
murături, mentă pentru utilizare în cofetărie,
mentă pentru produse de cofetărie, mentă,
uscată, mirodenii, mirodenii uscate, nucșoară,
oțet, oțet aromat, oțet balsamic, oțet cu piper, oțet
de mere, oțet din vin, piper, piper (condiment),
piper măcinat, praf de ardei iute (condimente),
praf de chili, păstăi de vanilie, praf de cuișoare
(condimente), praf de scorțișoară (condimente),
praf de piper de sichuan, praf de muștar
(condimente), praf de usturoi, praf de wasabi
(hrean japonez), preparate aromatice pentru
prăjituri, preparate aromatice pentru înghețate,
preparate de condimente, produse pe bază de
ciocolată, produse care dau aromă alimentelor
(altele decât uleiurile esențiale), produse
aromatice pentru alimente (altele decât uleiurile
esențiale), saramură pentru gătit, sare, sare cu
condimente, sare de bucătărie, sare de bucătărie
condimentată, sare de mare de bucătărie, sare
de mare pentru conservarea alimentelor, sare
de masă, sare pentru condimentarea mâncării,

sare pentru conservarea alimentelor, scorțișoară
(mirodenii), semințe de chimen destinate utilizării
ca mirodenie, semințe de mac utilizate ca
mirodenii, semințe de anason destinate utilizării
ca mirodenie, semințe de susan (condimente),
săruri minerale pentru conservarea alimentelor,
sos de peste, sosuri, sos (comestibil), sosuri care
conțin nuci, sosuri de fructe, turmeric, uleiuri de
cafea, usturoi măcinat, vanilie, sare de telină,
vanilie (arome), vanilină (înlocuitori de vanilie),
grisine groase, grisine subțiri.
31. Măsline proaspete, afine neprelucrate,
afine sălbatice, proaspete, alune, proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), ananas
proaspăt, arahide neprelucrate, arahide
proaspete, aranjamente de fructe proaspete,
ardei gras proaspăt, ardei grași neprelucrați,
ardei iute (plante proaspete), ardei proaspeți,
avocado proaspete, banane proaspete,
boabe de soia proaspete, bob proaspăt,
caise neprelucrate, caise proaspete, cartofi
proaspeți, cartofi dulci, proaspeți (yam),
cartofi dulci, proaspeți, cartofi neprelucrați,
castane proaspete, castraveți proaspeți,
ceapă proaspătă, ceapă verde proaspătă,
cepe neprelucrate, cepe, legume proaspete,
chili proaspăt, căpșuni proaspete, cireșe
(neprelucrate), cireșe (proaspete), citrice
proaspete, citrice, proaspete, coacăze negre
proaspete, coacăze roșii proaspete, coacăze
roșii, proaspete, curmale neprelucrate, dovlecei
neprelucrați, dovlecei proaspeți, dovlecei,
proaspeți, fasole proaspete, fasole roșie, crudă,
fistic proaspăt, fructe de kiwi, proaspete,
fructe neprelucrate, fructe proaspete, fructe
proaspete de mango, fructe și legume
proaspete, fructe tropicale proaspete, frunze de
ceai neprocesate, ghimbir proaspăt, grepfrut
proaspăt, gulii proaspete, gutui neprelucrate,
gutui proaspete, ierburi neprelucrate, legume
proaspete, legume proaspete pentru salată,
limete proaspete, lămâi neprelucrate, lămâi
proaspete, mandarine (fructe, proaspete),
mango mere proaspete, mazăre proaspată,
mere proaspete, merișoare proaspete, migdale
(fructe), morcovi proaspeți , mure proaspete,
nuci proaspete, nuci de cocos proaspete,
nuci de cocos neprelucrate, năut proaspăt,
nuci pecan proaspete, nuci proaspete, oregano
proaspăt, pepeni galbeni, pepeni proaspeți, pere
proaspete, piersici galbene proaspete, piersici
proaspete, portocale proaspete, portocale roșii
proaspete, păstârnac proaspăt, păstăi de fasole,
proaspete, pătrunjel proaspăt, porumb dulce
(proaspăt), prune, proaspete, praz proaspăt,
rodii proaspete, rozmarin proaspăt, roșii cherry,
proaspete, roșii neprelucrate, roșii ovale de
tip cherry, proaspete, roșii proaspete, rucola
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proaspătă, rădăcină crudă de hrean, salate
verzi proaspete, salate proaspete, salată
verde, salvie proaspătă, semințe de soia
verde proaspătă în teacă (soia verde), sfecle
neprelucrate, sfeclă de zahăr nepreparată,
sfeclă, proaspătă, smochine proaspete, spanac
proaspăt, sparanghel proaspăt, struguri de vin
proaspeți, struguri proaspeți, usturoi neprelucrat,
usturoi verde proaspăt, usturoi, proaspăt, varză
creață proaspătă, varză neprelucrată, varză
proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu:
ton (conserve), conserve de fasole, conserve
și murături, conserve de pește, conserve
de fructe, conserve din pește, conserve cu
legume, conserve de legume, conserve de
carne, conserve de fructe de mare, conserve
de carne de pasăre, conserve din carne de
vânat, murături, murături mixte, amestecuri de
fructe și nuci preparate, ardei iuți conservați,
ardei iuți murați, ardei, preparați, ardei
roșii preparați, semințe comestibile, semințe
procesate, semințe, preparate, semințe de
dovleac prelucrate, semințe procesate de floarea
soarelui, semințe de floarea soarelui, preparate,
semințe de floarea soarelui comestibile, semințe
de chia alimentare prelucrate, ulei din semințe
de dovleac de uz alimentar, semințe de susan
gătite, nefiind condimente sau arome, ulei
din semințe de chia de uz alimentar, uleiuri
comestibile, amestec de ulei (de uz alimentar),
amestec de uleiuri vegetale pentru uz alimentar,
amestecuri de uleiuri pentru uz alimentar, ulei
de floarea-soarelui comestibil, ulei de măsline
comestibil, ulei de palmier (alimentație), ulei de
porumb pentru alimente, ulei de susan pentru
alimente, ulei de arahide, ulei de măsline,
ulei de măsline extravirgin, ulei de soia, ulei
de soia de uz alimentar, ulei de soia pentru
gătit, ulei pentru salate, uleiuri aromatizate,
măsline conservate, măsline preparate, măsline
(pregătite), măsline uscate, pastă de măsline,
măsline umplute, măsline umplute cu migdale,
măsline preparate, la conservă, măsline umplute
cu ardei roșu, măsline umplute cu ardei roșu
și migdale, măsline umplute cu pesto, aflate
în ulei de floarea soarelui, măsline umplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floarea soarelui
amestecuri lichide pentru gătit, condiment din
murături, ketchup (sos), ketchup de roșii,
maioneză, condimente cu ardei iute, mirodenii
(condimente), muștar, muștar pentru alimente,
pastă de fasole, pastă de ardei iute ca și
condiment, pastă de fasole condimentată, pastă
de susan, pastă din ardei iute, paste alimentare
cu curry, paste cu legume (sosuri), pesto (sos),

piure de usturoi, piureuri de legume (sosuri),
praf de sosuri, sos concentrat, sos cu brânză,
sos de ardei iute, sos de chili, sos de roșii,
sos de soia, sos de usturoi (alioli), sos dulce și
acrișor, sos iute, sos maro, sos pentru kebab,
sos pentru paste, sos tartar, sosuri (condimente),
sosuri barbecue, sosuri condimentate, sosuri
conservate, sosuri cu hrean, sosuri cu ierburi,
sosuri de carne, sosuri de ciuperci, sosuri gata
făcute, sosuri pentru gătit, sosuri pe bază de
maioneză, sosuri pentru mâncare, sosuri pentru
pizza, sosuri pentru pui, sosuri pentru salate,
sosuri pentru spaghetti, sosuri salsa, amestecuri
condimentate, amestecuri de curry, amestecuri
de condimente curry, amestecuri de asezonare
pentru tocănițe, anason (semințe), ardei iuți
uscați (condimente), preparate aromatice de uz
alimentar, ardei roșu utilizat drept condiment,
arome alimentare, arome alimentare, altele
decât uleiuri esențiale, arome de lămâie, arome
de lămâie pentru alimente sau băuturi, arome
de lămâie, altele decât uleiurile esențiale, arome
de migdale, arome de migdale pentru alimente
sau băuturi, arome de vanilie, arome din ceai,
arome pentru prăjituri, arome pentru gustări
(altele decât uleiurile esențiale), arome pentru
supe, arome pentru prăjituri, altele decât uleiurile
esențiale, arome preparate din carne, arpagic
uscat, boia, boabe de piper, bețișoare de
scorțișoară, busuioc, uscat, arome de cafea,
condimente, concentrate vegetale folosite pentru
asezonare, condimente alimentare, condimente
aromate, condimente de copt, condimente pe
bază de legume pentru paste, condimente
pentru floricele de porumb, condimente pentru
pizza, condimente sub formă de prafuri,
coriandru măcinat, coriandru, uscat, cuișoare,
curry (condiment), esențe de ceai, extracte
de condimente, extracte de cacao utilizate ca
arome pentru alimente, esențe pentru gătit (cu
excepția uleiurilor esențiale), ghimbir (mirodenii),
ginseng procesat folosit ca plantă, condiment
sau aromă, glazură din bezele, glucoză pentru
uz culinar, granule de sare pentru conservarea
peștelui, hrean (condimente), hrean preparat
(condiment), ierburi conservate, ierburi uscate,
ierburi uscate de uz culinar, maioneză cu
murături, mentă pentru utilizare în cofetărie,
mentă pentru produse de cofetărie, mentă,
uscată, mirodenii, mirodenii uscate, nucșoară,
oțet, oțet aromat, oțet balsamic, oțet cu piper, oțet
de mere, oțet din vin, piper, piper (condiment),
piper măcinat, praf de ardei iute (condimente),
praf de chili, păstăi de vanilie, praf de cuișoare
(condimente), praf de scorțișoară (condimente),
praf de piper de sichuan, praf de muștar
(condimente), praf de usturoi, praf de wasabi
(hrean japonez), preparate aromatice pentru
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prăjituri, preparate aromatice pentru înghețate,
preparate de condimente, produse pe bază de
ciocolată, produse care dau aromă alimentelor
(altele decât uleiurile esențiale), produse
aromatice pentru alimente (altele decât uleiurile
esențiale), saramură pentru gătit, sare, sare cu
condimente, sare de bucătărie, sare de bucătărie
condimentată, sare de mare de bucătărie,
sare de mare pentru conservarea alimentelor,
sare de masă, sare pentru condimentarea
mâncării, sare pentru conservarea alimentelor,
scorțișoară (mirodenii), semințe de chimen
destinate utilizării ca mirodenie, semințe de
mac utilizate ca mirodenii, semințe de anason
destinate utilizării ca mirodenie, semințe de
susan (condimente), săruri minerale pentru
conservarea alimentelor, sos de peste, sosuri,
sos (comestibil), sosuri care conțin nuci,
sosuri de fructe, turmeric, uleiuri de cafea,
usturoi măcinat, vanilie, sare de țelină, vanilie
(arome), vanilină (înlocuitori de vanilie), grisine
groase, grisine subțiri măsline proaspete, afine
neprelucrate, afine sălbatice, proaspete, alune,
proaspete, amestecuri de fructe (proaspete),
ananas proaspăt, arahide neprelucrate, arahide
proaspete, aranjamente de fructe proaspete,
ardei gras, ardei grași neprelucrați, ardei iute
(plante), ardei proaspeți, avocado proaspete,
banane proaspete, boabe de soia proaspete,
bob proaspăt, caise neprelucrate, caise
proaspete, cartofi, cartofi dulci, proaspeți (yam),
cartofi dulci, proaspeți, cartofi neprelucrați,
castane proaspete, castraveți proaspeți, ceapă,
ceapă verde, cepe neprelucrate, cepe, legume
proaspete, chili proaspăt, căpșuni proaspete,
cireșe (neprelucrate), cireșe (proaspete), citrice
proaspete, citrice, proaspete, coacăze negre
proaspete, coacăze roșii proaspete, coacăze
roșii, proaspete, curmale neprelucrate, dovlecei
neprelucrați, dovlecei proaspeți, dovlecei,
proaspeți, fasole proaspete, fasole roșie, crudă,
fistic proaspăt, fructe de kiwi, proaspete,
fructe neprelucrate, fructe proaspete, fructe
proaspete de mango, fructe și legume proaspete,
fructe tropicale proaspete, frunze de ceai
neprocesate, ghimbir proaspăt, grepfrut, gulii
proaspete, gutui neprelucrate, gutui proaspete,
ierburi neprelucrate, legume proaspete, legume
proaspete pentru salată, limete proaspete,
lămâi neprelucrate, lămâi proaspete, mandarine
(fructe, proaspete), mango mere proaspete,
mazăre proaspată, mere proaspete, merișoare
proaspete, migdale (fructe), morcovi proaspeți,
mure proaspete, nuci, nuci de cocos, nuci
de cocos neprelucrate, năut proaspăt, nuci
pecan proaspete, nuci proaspete, oregano
proaspăt, pepeni galbeni, pepeni proaspeți,
pere proaspete, piersici galbene proaspete,

piersici proaspete, portocale, portocale roșii
proaspete, păstârnac proaspăt, păstăi de fasole,
proaspete, pătrunjel proaspăt, porumb dulce
(proaspăt), prune, proaspete, praz proaspăt,
rodii, rozmarin proaspăt, roșii cherry, proaspete,
roșii neprelucrate, roșii ovale de tip cherry,
proaspete, roșii proaspete, rucola proaspătă,
rădăcină crudă de hrean, salate verzi, salate vii,
salată verde, salvie proaspătă, semințe de soia
verde proaspătă în teacă (soia verde), sfecle
neprelucrate, sfeclă de zahăr nepreparată,
sfeclă, proaspătă, smochine proaspete, spanac
proaspăt, sparanghel proaspăt, struguri de vin
proaspeți, struguri proaspeți, usturoi neprelucrat,
usturoi verde proaspăt, usturoi, proaspăt, varză
creață proaspătă, varză neprelucrată, varză
proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete.

───────

(210) M 2021 00858
(151) 04/02/2021
(732) DOCTORUL DE LEMN SRL,

STRADA AVRAM IANCU NR
29, JUD. BRAȘOV, GHIMBAV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

THE WOOD DOCTOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri (HEX #414042),
auriu (HEX #bc9e66)

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi culturale.
42. Servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator

───────
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(210) M 2021 00859
(151) 04/02/2021
(732) UNILEVER IP HOLDINGS B.V.,

WEENA 455, ROTTERDAM, 3013
AL, TARILE DE JOS

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011882,
ROMANIA

(540)

DOVE MEN+CARE for
all MANKINDNESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
03.07.24; 24.17.05

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

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

3. Săpunuri nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, produse cosmetice,
apă de colonie (colognes), apă de
toaletă, preparate pentru depilare, șampoane
nemedicinale, balsamuri (conditioners), loţiuni
pentru păr, săpun cremă pentru uz corporal,
cremă de spălat mâinile, preparate pentru
baie, nu pentru scopuri medicale, loţiuni pentru
baie, geluri de duș, produse/preparate pentru
spălatul corpului, uleiuri de duș, loţiuni după
bărbierit, preparate pentru bărbierit, loţiuni
pentru hidratare de uz cosmetic, parfumuri,
deodorante pentru fiinţe umane, antiperspirante
(articole de toaleta), cremă de mâini, balsam
de frumuseţe (beauty balm), loţiuni pentru
scopuri cosmetice, loţiuni pentru corp de uz
cosmetic, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, spray-uri pentru îngrijirea pielii, toner de
uz cosmetic, cremă demachiantă (cosmetice),
lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
pentru protecţie solară, șervețele (wipes)
îmbibate de curățare a pielii, batistuţe (tissues)
impregnate cu loţiuni cosmetice, preparate

pentru îngrijirea părului, balsam de păr (hair
balm), balsam lichid, briliantină, preparate
pentru înmuierea (softening) părului, şampoane
pudră nemedicinale, preparate de toaletă
nemedicinale.

───────

(210) M 2021 00860
(151) 04/02/2021
(732) OVISER SRL, DN24 NR.743,

JUD. VASLUI, MUNTENII DE JOS,
737365, VASLUI, ROMANIA

(540)

LA LIVADĂ

(531) Clasificare Viena:
05.01.05; 05.01.16; 27.05.01; 27.05.08

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

43. Servicii de unităţi de cazare, servicii de
restaurant.
45. Planificarea şi organizarea ceremoniilor de
nuntă.

───────
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(210) M 2021 00861
(151) 04/02/2021
(732) SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI

SA, STR. PRINCIPALA NR.944,
JUD. PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
OTOSTATIC

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

5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 00862
(151) 04/02/2021
(732) SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI

SA, STR. PRINCIPALA NR.944,
JUD. PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
ROMPERVAC 4+

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

5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 00863
(151) 04/02/2021
(732) SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI

SA, STR. PRINCIPALA NR.944,
JUD PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
SUPER KILLER 25T-EC

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

5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 00864
(151) 04/02/2021
(732) SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI

SA, STR. PRINCIPALA NR.944,
JUD. PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
PET-SPOT PLUS

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

5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────
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(210) M 2021 00865
(151) 04/02/2021
(732) SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI

SA, STR. PRINCIPALA NR.944,
JUD. PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
PET-SPOT FORTE

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

5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 00866
(151) 04/02/2021
(732) SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI

SA, STR. PRINCIPALA NR.944,
JUDEȚUL PRAHOVA, FILIPEȘTII
DE PĂDURE, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
VAMEX

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

5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 00867
(151) 04/02/2021
(732) SC FARMAVET SA, CALEA

GIULESTI NR. 333, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
DOOGIE JUNIOR

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

31. Hrană uscată pentru câini, produse agricole,
horticole, forestiere şi cereale brute și
neprocesate, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
alimente pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 00868
(151) 04/02/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR. 51, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 032368, ROMANIA

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

(540)

DONCAFÉ
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(531) Clasificare Viena:
11.03.03; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.15

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

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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.
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).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de

fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 00869
(151) 04/02/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR. 51, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 032368, ROMANIA

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

(540)

DONCAFÉ

(531) Clasificare Viena:
11.03.03; 26.01.01; 01.15.11; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.15

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

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
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
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pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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.
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).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 00870
(151) 04/02/2021
(732) HANKOOK & COMPANY

CO., LTD., 286, PANGYO-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011694, ROMANIA

(540)

LauFenn S FIT EQ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

12. Anvelope pentru automobile, anvelope
pentru biciclete, carcase pentru anvelope
pneumatice, huse pentru anvelope, anvelope
pentru motociclete, petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, camere
de aer pentru biciclete, camere de aer
pentru motociclete, camere de aer pentru
anvelope pneumatice, camere de aer pentru
roţile autovehiculelor, camere de aer pentru
pneurile autovehiculelor, plase de bagaje pentru
vehicule, anvelope pneumatice, truse pentru
repararea camerelor de aer, jante pentru roţile
vehiculelor, huse pentru şei de biciclete, huse
pentru şei de motociclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor, segmenţi de frână
pentru vehicule, amortizoare pentru vehicule,
portschiuri pentru automobile, crampoane pentru
anvelope, ţinte pentru anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculelor, anvelope solide pentru
roţile vehiculelor, suprafeţe de rulare pentru
reşaparea pneurilor, şenile (suprafeţe de rulare)
pentru vehicule, şenile (suprafeţe de rulare)
tip tractor pentru vehicule, anvelope fără
camere pentru biciclete, anvelope fără camere
pentru motociclete, supape pentru anvelopele
vehiculelor, pneuri pentru roata vehiculului.

───────
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(210) M 2021 00871
(151) 04/02/2021
(732) HANKOOK & COMPANY

CO., LTD., 286, PANGYO-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP . 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011694, ROMANIA

(540)

LauFenn G FIT EQ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

12. Anvelope pentru automobile, anvelope
pentru biciclete, carcase pentru anvelope
pneumatice, huse pentru anvelope, anvelope
pentru motociclete, petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, camere
de aer pentru biciclete, camere de aer
pentru motociclete, camere de aer pentru
anvelope pneumatice, camere de aer pentru
roţile autovehiculelor, camere de aer pentru
pneurile autovehiculelor, plase de bagaje pentru
vehicule, anvelope pneumatice, truse pentru
repararea camerelor de aer, jante pentru roţile
vehiculelor, huse pentru şei de biciclete, huse
pentru şei de motociclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor, segmenţi de frână
pentru vehicule, amortizoare pentru vehicule,
portschiuri pentru automobile, crampoane pentru
anvelope, ţinte pentru anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculelor, anvelope solide pentru
roţile vehiculelor, suprafeţe de rulare pentru
reşaparea pneurilor, şenile (suprafeţe de rulare)
pentru vehicule, şenile (suprafeţe de rulare)
tip tractor pentru vehicule, anvelope fără
camere pentru biciclete, anvelope fără camere
pentru motociclete, supape pentru anvelopele
vehiculelor, pneuri pentru roata vehiculului.

───────

(210) M 2021 00872
(151) 04/02/2021
(732) MARIUS CATALIN BOLTASU,

STR. BUZOIENI NR. 11, BL. M47,
SC. 1, ET. 7, AP. 32, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 051193, ROMANIA
OVIDIU MIHAI NEACSU, STR.
VITEJIEI NR. 34, JUDEȚUL ILFOV,
BRAGADIRU, 077025, ROMANIA

(540)

UZINA URBAN
COFFEE ROASTERS

(531) Clasificare Viena:
05.03.20; 07.01.14; 26.05.01; 05.07.01;
26.11.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#be4d2f), negru (HEX #231f20), alb
(HEX #ffffff)

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.
───────

(210) M 2021 00873
(151) 04/02/2021
(732) SC ATELIER LKS SRL, STR.

SFINTII VOIEVOZI NR. 30-32,
CORP C1, AP. 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 021527, ROMANIA

(540)
NYC's pastrami
DELIKATESSEN
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de restaurant, servicii de bar, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru gustări (snack-
bar), servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi.

───────

(210) M 2021 00874
(151) 04/02/2021
(732) IOANA ŞUFANĂ, INT. SOLZILOR,

NR.15, ET.2 + M, AP.6,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR.
51, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

The Signature

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.13

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

clase:
43. Servicii de cazare temporară, servicii
hoteliere, servicii de cazare hoteliera, servicii
de catering hotelier, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
inchiriere 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, servicii de inchirieri 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, 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, 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, furnizare de spații și materiale pentru
conferințe, expoziții și reuniuni, furnizarea de
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni.

───────

(210) M 2021 00875
(151) 04/02/2021
(732) VIITORPLUS - ASOCIATIA

PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA, STR. RONDA NR.
24, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Adoptă un copac!

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

36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare,
servicii imobiliare, servicii financiare, monetare
și bancare, servicii de depunere în casete
valorice, servicii de asigurare, furnizarea de
cartele preplătite și jetoane de valoare, servicii
de evaluare, asigurări, servicii caritabile, și
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anume servicii financiare, servicii de strângere
de fonduri în scopuri caritabile prin organizarea
și realizarea de gale, coordonarea activităților
de strângere de fonduri caritabile, coordonarea
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, servicii educative, de
divertisment și sportive, traducere și interpretare,
educație, divertisment și sport, servicii de
traducere, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicare de publicații periodice,
publicare de materiale și publicații tipărite,
furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații on-line, formare (instruire) în
domeniul împăduririlor, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii oferite de parcuri naturale
(în scopuri de recreere), servicii educaționale
legate de conservarea mediului, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
furnizare de servicii educaționale referitoare
la subiecte de ecologie, educaţie, informare,
instruire, diseminare informaţie pe temele:
păduri, defrişări, resurse, schimbări climatice,
dezvoltare durabilă, folosirea terenurilor prin
implicarea tuturor grupurilor cointeresate.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de îngrijire
a animalelor, consultanță agricolă, consultanță
referitoare la plantarea copacilor, curățarea
arborilor, plantare de copaci, plantarea
unei grădini cu copaci, plantarea copacilor
pentru compensarea emisiilor de dioxid
de carbon, servicii agricole cu privire la
conservarea mediului, închiriere de echipamente
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, servicii silvice, servicii de
reîmpădurire, servicii de pepinierist, servicii
de informare în sectorul agricol, servicii
de agricultură, horticultură și silvicultură,
însămânțare, închiriere de aranjamente florale,
închiriere de ustensile de grădină.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii de lobby politic, servicii de
lobby în scopuri politice, inclusiv exercitarea unei
presiuni politice asupra politicii și conservării
mediului, consultanță în materie de prevenire
a incendiilor, servicii de informare cu privire la
sănătate și siguranță, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii politice și anume: servicii
de reprezentare juridică, cercetări juridice,
organizarea de reuniuni politice cu scop social,

de protecție, de mediere, cluburi de întâlniri,
servicii juridice.

───────

(210) M 2021 00876
(151) 04/02/2021
(732) ANDREEA - LIANA

BUZEA, STRADA STEFAN
PROTOPOPESCU NR. 6, BLOC
2, SCARA C, AP. 34, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011727, ROMANIA

(540)

ECOASSIST

(531) Clasificare Viena:
05.03.20; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.
35. Publicitate, media on-air, on-line şi pe
alte suporturi pentru companii de comunicare,
mediu, sociale sau educative, curierat publicitar,
distribuire de prospecte sau de eşantioane,
organizare de expoziţii, expunere de produse,
promovare şi oferte de produse şi/sau servicii,
lucrări de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor matematice
sau statistice, ofertă de publicaţii şi carte pe
hârtie sau în format electronic, servicii de
abonament la publicaţii, relaţii publice.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât textele publicitare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software, inginerie,
cercetare în domeniul protecției mediului, servicii
științifice de laborator, cercetare științifică,
cercetare tehnologică, cercetare geologica,
cercetare biologică, informații meteorologice,
cercetare în domeniul tehnologiei
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telecomunicațiilor, cercetări științifice și
tehnologice în domeniul dezastrelor naturale,
dezvoltare de platforme informatice.

───────

(210) M 2021 00877
(151) 04/02/2021
(732) LUCIAN-VLAD NICOLESCU,

STR. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 6, BL. L1, SC.
4, ET. 2, AP. 11, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

Wallachia Technologies

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.24; 03.07.23; 03.07.24

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

7. Adaptoare pentru mașini unelte, aparate
de gravură folosite la fabricarea de panouri
de afișaj, aparate pentru controlul sistemului
(mecanice), aparate pentru controlul sistemului
(pneumatice), comenzi hidraulice pentru mașini
și motoare, comenzi pneumatice pentru mașini
și motoare, compresoare, compresoare (mașini),
compresoare electrice, compresoare pentru
mașini, compresoare robotice, compresoare
rotative electrice, compresoare sub formă de
piese de mașini și motoare, controlere de proces
(hidraulice), controlere de proces (mecanice),
controlere de proces (pneumatice), cuplaje
modulare pentru mașini unelte, cuplaje pentru
mașini-unelte, echipament electric de curățare
a geamurilor, echipament pentru mișcare și
manevrare, echipament pentru sistem de
transport, și anume, suflante, echipamente
de asamblare pentru transportul produselor,

echipamente pentru prelucrarea tabletelor
semiconductoare, instrumente pentru comanda
și controlul procesului (hidraulice), instrumente
pentru comanda și controlul procesului
(mecanice), instrumente pentru comanda și
controlul procesului (pneumatice), malaxoare și
compresoare de deșeuri (dispozitive electrice
pentru eliminarea deșeurilor), mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini de fabricat
plăci, mașini destinate utilizării în procesul de
fabricație al circuitelor electrice și electronice,
mașini pentru fabricarea ambalajelor, mașini
pentru fabricarea semiconductoarelor, mașini
pentru recoacerea circuitelor electrice și
electronice, mașini și echipamente de ambalare,
mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini, mașini-
unelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini-unelte, mașini-
unelte cu comandă numerică, mașini-unelte
pentru folosire în procesul de ambalare,
mecanisme de acționare electrice pentru mașini-
unelte, mecanisme de acționare pentru mașini
unelte, motoare pentru compresoare, pompe,
pompe de aer, pompe de alimentare, pompe
de apă, pompe de distribuire, pompe de
gresare, pompe de înaltă presiune, pompe de
presiune, pompe de vid, pompe electrice, pompe
electrice submersibile, pompe hidraulice, pompe
pentru beton, pompe pentru fluide, pompe
pentru instalația de răcire a motoarelor, pompe
pentru instalații de încălzire, pompe pneumatice,
pompe reprezentând componente ale mașinilor
de spălat, pompe, compresoare și suflante,
roboți industriali, roboți industriali folosiți în
fabricație, roboți industriali folosiți la manipularea
pieselor de prelucrat, roboți industriali utilizați
la montarea pieselor care urmează să fie
prelucrate, roboți pentru mașini-unelte, rotoare
pentru pompe centrifuge, supape aspiratoare
pentru compresoare de aer, supape aspiratoare
pentru compresoare de gaz, supape de control
(termostatice) pentru mașini, supape pentru
pompe, unelte pentru mașini-unelte, unelte
pneumatice (mașini), unelte rotative (mașini),
unelte utilizate cu mașini-unelte, valve de control
pentru pompe.
9. Adaptoare ca pentru aparatele de jocuri
video de larg consum, adaptoare de carduri
pentru calculator, alarme pentru detectarea
gazelor inflamabile, alarme și echipamente
de avertizare, ansambluri de plăci cu circuite
pentru telecomunicații, aparate de comandă cu
activare sonoră pentru instalațiile de iluminat,
aparate de comandă pentru iluminat, aparate de
control (acționate electric), aparate de control
contra incendiului, aparate de control pentru
administrarea rețelelor, aparate de control pentru
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circulaţie (iluminat), aparate de control pentru
trafic (luminoase), aparate de controlare a
temperaturii (întrerupătoare electrice), aparate
de detectare cu raze infraroșii, aparate de
monitorizare a siguranței (electrice), aparate
de monitorizare electronice, altele decât cele
pentru uz medical, aparate de telecomandă
pentru iluminat, aparate de testare pentru
echipamente electronice, aparate de verificare
pentru testarea echipamentelor electronice,
aparate digitale pentru controlul proceselor,
aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate pentru controlul energiei electrice,
aparate pentru controlul puterii electrice,
aparate pentru controlul rețelelor, aparate pentru
detectarea gazelor, aparate pentru detectarea
incendiilor, aparate pentru detectarea radiațiilor,
aparate pentru măsurarea, monitorizarea și
analiza consumului de electricitate, aparate
pentru monitorizarea consumului de apă,
aparate pentru monitorizarea consumului
de căldură, aparate pentru monitorizarea
consumului de energie electrică, aparate pentru
monitorizarea consumului de gaz, aparate
pentru monitorizarea proceselor, aparate
pentru monitorizarea rețelei de alimentare cu
electricitate, aparate și instrumente de detectare,
aparate și instrumente pentru controlul
electricității, aplicații de calculator pentru
comanda parcării automate a mașinilor, aplicații
software descărcabile, aplicații software pentru
controlul iluminării, aviziere iluminate, balast
electronic (balasturi) pentru iluminat, balast
pentru dispozitive de iluminat, balast pentru
tuburi luminescente pentru iluminat, cabluri
electrice pentru echipamente de comunicații,
camere de monitorizare în rețea, camere de
monitorizare în rețea pentru supraveghere,
camere video activate prin mișcare, carduri cu
circuite electronice, carduri de calculator pentru
rețele locale (LAN), carduri de interfață pentru
echipament de procesare a datelor sub formă de
circuite imprimate, carduri de memorie cu circuite
integrate utilizate pentru a cântă la instrumente
muzicale electronice, carduri de memorie pentru
aparate de jocuri video, carduri inteligente
codificate, carduri inteligente fără conținut,
cartele codificate pentru accesarea software-ului
de calculator, cartușe pentru jocuri de calculator
(software), casete de jocuri pe calculator, casete
pentru jocuri video, cipuri electronice, cipuri
electronice cu circuite integrate de memorie,
cipuri electronice pentru fabricarea circuitelor
integrate, circuite (electrice sau electronice),
circuite de control, circuite de control electrice,
circuite electronice, circuite electronice care
conţin date programate, circuite electronice

de control, circuite electronice de control
pentru instrumente muzicale electronice, circuite
electronice de memorie, circuite electronice
imprimate, circuite electronice logice, circuite
electronice pasive, circuite integrate electronice,
cititoare de carduri inteligente, comenzi audio-
sensibile pentru aparate și instrumente de
iluminat, comenzi de automatizare industrial,
comenzi de sistem pentru procese de fabricație
inteligente, comenzi electrice, comenzi electrice
pentru acționarea automată a supapelor,
comenzi electronice pentru acționarea automată
a supapelor, comenzi programabile, comenzi
programabile pentru aparate și instrumente de
iluminat, componente electronice pentru aparate
de jocuri de noroc, comutatori pentru senzori
electronici de mișcare, conectoare pentru
circuite electronice, console de control pentru
aparate și instrumente de iluminat, contoare
inteligente, controlere de comunicații, controlere
electrice, controlere electronice, controlere fără
fir pentru monitorizarea și controlul de la
distanță al funcției și stării altor dispozitive
sau sisteme electrice, electronice și mecanice,
controlere logice programabile, controlere pentru
stații de bază (BSC) pentru telecomunicații,
controlere pentru terminale (electrice), cutii
electrice de control, detectori de mișcare, discuri
pentru jocuri video, dispozitive de control al
accesului, dispozitive de control industriale
care includ software, dispozitive de control și
regulatoare, dispozitive de detectare, dispozitive
de încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
dispozitive de măsurare, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive de monitorizare a temperaturii,
de uz industrial, dispozitive de verificare
(monitorizare sau control) de motoare
electrice, dispozitive inteligente pentru controlul
motoarelor, dispozitive programabile de control,
drivere software pentru dispozitive electronice
care permit hardware-ului de calculator și
dispozitivelor electronice să comunice unele
cu altele, echipament de comunicație punct-la-
punct, echipament de prelucrare a semnalelor,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), echipamente
de afișaj cu plasma, echipamente de audio
portabile, echipamente de avertizare în caz
de urgență pentru autostrăzi, echipamente
de comunicare, echipamente de procesare a
datelor, echipamente de procesare a semnalelor
digitale, echipamente de protecție și siguranță,
echipamente de radiodifuziune, echipamente de
telecomunicații, echipamente de testare pentru
aparate electronice, echipamente de transmisie
și recepție fără fir, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
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echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, echipamente electronice
pentru prelucrarea informațiilor, echipamente
pentru audioconferințe, echipamente pentru
colectarea de date, echipamente pentru
comunicarea de date, echipamente pentru
efecte muzicale electrice și electronice,
echipamente pentru stingerea automată a
incendiilor, echipamente pentru utilizarea fără
mâini a telefoanelor mobile, echipamente
și instrumente de control (supervizare),
echipamente și instrumente de salvare,
echipamente video, fotocelule folosite împreună
cu corpuri de iluminat de siguranță, grafică
digitală (software descărcabil), hardware de
calculator pentru accesare și transmisie de
date la distanță, hardware de calculator pentru
controlul iluminatului, hardware de calculator
pentru diseminarea datelor de localizare,
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, hardware de
calculator pentru telecomunicații, hardware
de calculator pentru transmisia de date
de localizare, hardware pentru calculator,
imprimante pentru calculator, indicatoare
iluminate, instalații electrice pentru controlul de
la distanță al operațiilor industrial, instrumente
de monitorizare, instrumente electronice de
control, instrumente pentru controlul proceselor
(electrice), instrumente pentru detectarea
traficului, jocuri de calculator descărcabile, jocuri
pe computer (programe pentru -), limitatoare
de curent pentru corpuri electrice de iluminat,
lingouri sub formă de substraturi pregătite pentru
fabricarea de semiconductori, mecanisme de
acționare a supapelor (comenzi electrice),
memorii pentru echipamente de procesare de
date, module de conectare pentru comenzi
electrice, module de control (electrice sau
electronice), module de monitorizare a tensiunii,
pachete de software, panouri de cupru pentru
plăci cu circuite electrice, panouri publicitare
iluminate, plăci anexe pentru calculator, plăci
ceramice care conțin circuite imprimate, plăci
cu circuite flexibile, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci cu protecție la supratensiune,
plăci de circuite audio, plăci de circuite
electrice, plăci de circuite electronice, plăci
de circuite furnizate cu circuite integrate, plăci
de circuite pentru controlere, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, plăci de comutatoare,
plăci de extensie cu circuite imprimate, plăci
de memorie, plăci de rețea, plăci imprimate
de circuite, plăci indicatoare electronice, plăci
pentru circuitele integrate, plăci pentru unități
centrale de procesare, plăci semiconductoare,

plăci solare, plăci video cu circuite, programe
de calculator pentru accesarea, răsfoirea şi
căutarea în bazele de date online, programe
de calculator pentru elaborarea de interfețe
pentru utilizatori, programe de calculator pentru
gestiunea proiectelor, programe de calculator
pentru imprimare, programe de calculator
pentru jocuri preînregistrate, programe de
calculator pentru televiziune interactivă și
pentru jocuri și/sau concursuri interactive,
programe de controlare a proceselor, programe
de jocuri video, programe de jocuri video
descărcabile, programe descărcabile pentru
jocuri pe calculator, programe informatice
pentru jocuri video și de calculator, programe
înregistrate pe circuite electronice pentru
aparate de divertisment cu ecrane cu cristale
lichide, programe pentru aparate de jocuri video
arcade, programe pentru jocuri pe calculator,
programe pentru jocuri pentru aparate de jocuri
video de tip arcadă, programe pentru jocuri video
interactive, programe pentru prelucrarea datelor,
publicații electronice care conțin jocuri, publicații
eletronice descărcabile în domeniul jocurilor
video, rapoarte electronice descărcabile,
rețele de calculatoare și echipament pentru
comunicarea datelor, scanere (echipamente
pentru procesarea datelor), scannere pentru
plăci de imprimare, senzori de mișcare, senzori
de mișcare pentru becuri de siguranță, senzori
electronici de control pentru motoare, senzori
folosiți cu mașini-unelte, senzori, detectoare și
instrumente de monitorizare, sisteme de control
electronice, sisteme de inteligență artificială,
sisteme electronice de control al energiei,
software, software adaptabil, software CAD-
CAM, software care permite furnizarea de
informații prin rețele de comunicare, software
de administrare de afaceri, software de
afișaj electronic, software de animație 3D,
software de aplicații de calculator destinat
utilizării la implementarea, internetului lucrurilor
(IoT), software de calculator, software de
calculator descărcabil pentru a fi utilizat ca
portmoneu electronic, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea datelor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, software de calculator descărcabil
pentru monitorizare la distanță și analiză,
software de calculator descărcabil pentru
proiectarea și modelarea de produse imprimabile
tridimensionale, software de calculator pentru
automatizarea fabricilor, software de calculator
pentru citirea la distanță a contoarelor, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru comanda de la distanță a aparatelor
de iluminat electric, software de calculator
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pentru comanda de la distanță a mașinilor
și echipamentelor de birou, software de
calculator pentru controlul iluminatului, software
de calculator pentru crearea de baze de date
consultabile care cuprind informații și date,
software de calculator pentru crearea de site-
uri web dinamice, software de calculator pentru
diseminarea datelor de localizare, software
de calculator pentru monitorizarea de la
distanță a contoarelor, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
pentru prelucrarea de imagini digitale, software
de calculator pentru publicitate, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software de calculator pentru
transmisia de date de localizare, software
de calculator pentru utilizare la proiectarea
circuitelor integrate, software de comerț
electronic și de plăți electronice, software de
comunicare, rețelizare și rețele sociale, software
de conversie a limbajului natural în comenzi
executabile de mașini, software de dezvoltare
a unui site web, software de divertisment
interactive, software de divertisment interactiv,
descărcabil, pentru jocuri pe calculator, software
de editare, software de inteligență artificială
pentru analiză, software de joc interactive,
software de monitorizare de rețele tip cloud,
software de rețea, software de simulare,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, software de telecomunicaţii, software
descărcabil pentru accesul și comanda la
distanță a unui calculator, software descărcabil
pentru jocuri, software educational, software
educațional de calculator pentru copii, software
electromecanic, software industrial, software
informatic de uz commercial, software informatic
destinat utilizării în crearea și elaborarea de site-
uri web, software integrat, software interactive,
software interactiv pentru afaceri, software
multimedia, software pentru acces la internet,
software pentru aplicații web și servere, software
pentru comerț cu amănuntul, software pentru
controlarea mediului, software pentru crearea
de materiale publicitare online pe site-uri web,
software pentru cursuri virtuale, software pentru
detectarea de riscuri, software pentru detectarea
incendiilor, software pentru dezvoltare de
aplicații, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru dezvoltare de produse, software
pentru dispozitive electronice digitale portabile,
software pentru editare, software pentru
efectuarea de tranzacții online, software pentru
fabricare asistată de calculator (CAM), software
pentru flux de lucru, software pentru grafică
3D pe calculator, software pentru închirierea
de spațiu publicitar pe site-uri web, software

pentru ingineria produselor, software pentru
inginerie asistată de calculator (CAE), software
pentru inginerie civilă, software pentru inginerie
electrică, software pentru inginerie mecanică,
software pentru intranet, software pentru jocuri,
software pentru jocuri de calculator utilizat jocuri
interactive online, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software pentru jocuri
de realitate virtuală, software pentru jocuri
video de calculator, software pentru jocuri
video pe calculator, software pentru mijloace
de comunicare și pentru publicare, software
pentru monitorizarea mediului, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru predare, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de modele
tridimensionale, software pentru servere de
comunicații, software pentru simulare (formare),
software pentru simularea aplicațiilor, software
pentru sisteme de detectare a accesului
neautorizat (IDS), software pentru tehnologia
afacerilor, software pentru tehnoredactare
computerizată, software pentru testare, software
pentru topografie, software și aplicații pentru
dispozitive mobile, software științific, software
utilitar, software video interactive, sonde de
contact pentru plăci cu circuite imprimate,
stații de lucru (echipament de calculator),
subansambluri pentru calculator, tablouri de
control electrice, unități de monitorizare
(electrice), unități de monitorizare a tensiunii,
unități de transmisie a semnalului cu comenzi
multiple.

11. Aparate de iluminat, aparate de iluminat
cu celule solare, aparate de iluminat cu
diode luminescente (LED), aparate de iluminat
electrice de interior, aparate de iluminat
fluorescente, aparate de iluminat și reflectoare,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
și instalații de iluminat, corpuri de iluminat cu
halogen, corpuri de iluminat cu LED, corpuri
de iluminat de uz casnic, corpuri de iluminat
fluorescent pentru interior, corpuri de iluminat
pentru iluminat festiv, corpuri suspendate
de iluminat fluorescent, difuzoare (iluminat),
dispozitive de iluminat, dispozitive de iluminat
cu diode electroluminiscente organice (OLED),
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, elemente de iluminat, globuri cu
oglinzi (accesorii de iluminat), instalaţii pentru
iluminat stradal, instalații de iluminat, instalații de
iluminat cu diode electroluminescente (leduri),
instalații de iluminat de uz commercial, instalații
de iluminat electrice, instalații de iluminat pentru
pomul de crăciun, instalații pentru iluminat
stradal, instalații pentru iluminatul pomilor de
Crăciun, lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi
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pentru iluminat festiv, lumini de siguranță ce
încorporeaza un senzor activat de mișcare,
lumini led pentru iluminatul public, ornamente
pentru iluminat (accesorii), plafoniere (corpuri
de iluminat), proiectoare de iluminat, reflectoare,
sisteme de iluminat de siguranță acționate prin
celule fotoelectrice, sisteme de iluminat de
urgență, structuri de iluminat, transformatoare
pentru corpuri de iluminat, tuburi de iluminat
fluorescente.

35. Abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicaţii, achiziții de contracte de
furnizare de energie, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, consultanță
privind prelucrarea datelor, furnizare de

informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de spațiu pe pagini
web pentru promovarea de produse și
servicii, furnizare de spațiu publicitar în medii
electronice, furnizare și închiriere de spațiu
publicitar pe internet, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
închiriere de automate de vânzare, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-working,
închiriere de echipamente pentru puncte de
vânzare electronice (EPOS), închiriere de
spațiu publicitar în broșuri, închiriere de spațiu
publicitar online, închiriere de spațiu publicitar
pe internet, închiriere de spațiu publicitar pe
site-uri web, marketing în cadrul publicării
de software, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, prelucrare
electronică a comenzilor, prestarea de servicii
de piață inteligentă, promovarea avantajelor
tehnologiilor de iluminat cu eficiență energetică
în rândul specialiștilor din domeniul iluminatului,
regruparea, pentru alte persoane, de diverse
servicii de telecomunicații, pentru a permite
clienților să compare și să cumpere comod
aceste servicii, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la software
de calculator, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu aparate electrocasnice, servicii de
consultanță comercială cu privire la fabricarea
de produse, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de racier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electronice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata în

28. Aparate pentru jocuri, aparate pentru jocuri
de calculator, aparate pentru jocuri video, jocuri
electronice de tip arcade și aparate de jocuri
electronice, articole de joacă educative, console
portabile pentru jocuri electronice, console
portabile pentru jocuri video, controlere pentru
console de jocuri, cuburi de construcții care
pot fi îmbinate (jucării), decorații pentru pomul
de crăciun (altele decât cele comestibile sau
pentru iluminat), decoruri de jucărie pentru
jocuri cu figurine reprezentând eroi de acțiune,
echipamente de jocuri care funcționează cu
bancnote, elemente de construcții (jucării),
jocuri, jocuri cu fise, jocuri de constructive,
jocuri de interior cu jetoane, jocuri electronice,
jocuri electronice automate, jocuri electronice
cu caracter educational, jocuri electronice de
tip arcade, jocuri electronice educative pentru
copii, jocuri portabile și jucării cu funcții de
telecomunicații, jucării, jucării acționate mecanic,
jucării artizanale vândute sub formă de kit, jucării
cu telecomandă, jucării de acțiune electronice,
jucării de construcții din mai multe părți, jucării de
construit, jucării de exterior, jucării electronice,
jucării electronice didactice, jucării electronice
teleghidate, jucării inteligente, jucării mobile
suspendate, jucării modulare, jucării pentru copii
mici, jucării puse în vânzare sub formă de seturi,
jucării sub formă de puzzle-uri, jucării-centru
de activități pentru copii, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), kituri pentru jocuri
de construcții, machete de jucării sub formă de
mașini, machete de mașini (jucării sau jocuri),
machete sub formă de jucării, ornamente pentru
pomul de Crăciun (cu excepția articolelor de
iluminat și a dulciurilor), puzzle-uri (jucării).
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legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jucării, servicii de
abonamente la servicii de telecomunicații pentru
terți, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii
de telecomunicații, administrarea vânzărilor,
administrație comercială, servicii de agenții de
import-export, difuzare de anunțuri publicitare
prin internet, promovarea vânzărilor pentru
terţi, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările
la distanță pe bază de catalog (indiferent
dacă sunt transfrontaliere sau nu), furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-
line pe internet, difuzare de materiale publicitare
și promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale , intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentare de
produse, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de agenţii de import și
export, servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.
37. Servicii de curățare completă pentru
automobile, servicii de curățare și spălare a
autovehiculelor, furnizare de informații privind
repararea mașinilor și aparatelor de jocuri,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de echipamente pentru controlul
poluării apei, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de mașini și sisteme
pentru fabricarea de semiconductoare, furnizare

de informații privind repararea sau întreținerea
de mașini și sisteme pentru fabricarea de
circuite integrate, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de pompe, furnizare
de informații privind repararea și întreținerea
de aparate pentru iluminat electric, furnizare
de instalații de spălătorii auto cu autoservire,
furnizarea de servicii ale spălătoriilor automate,
închiriere de compresoare de aer, închiriere
de echipamente de construcții, închiriere
de echipamente de șantier, închiriere de
echipamente de spălare a autovehiculelor,
închiriere de echipamente folosite la construcția
de clădiri, închiriere de echipamente pentru
reparații, închiriere de echipamente pentru
spălătorii, închiriere de mașini și echipamente
de curățenie și de spălat și de uscat, închiriere
de mașini, unelte și aparate destinate utilizării în
construcția de clădiri, închirieri de compresoare
de aer, închirieri de compresoare de gaz
sau de aer, informații privind întreținerea
echipamentului de măsurare și de testare,
instalare de echipament de monitorizare a
încălzirii electrice, instalare de echipament de
monitorizare a încălzirii industrial, instalare
de echipamente audiovizuale, instalare de
echipamente de birou, instalare de echipamente
de comunicații, instalare de echipamente
de radiotelefonie, instalare de echipamente
de securitate și de siguranță, instalare de
echipamente pentru automatizarea clădirilor,
instalare de echipamente pentru controlul
accesului fizic, instalare de instalații de
iluminat, instalare de sisteme de calculator care
conțin circuite electronice cu semiconductoare,
instalare de sisteme de iluminat, instalare
de sisteme electrice de iluminat și de
sisteme de alimentare electrică, instalare,
întreținere și reparare de echipamente de
telecomunicații, instalare, întreținere și reparare
de echipamente pentru rețele de calculatoare
și pentru tehnologia informației, instalarea de
echipamente de telecomunicații fără fir și de
rețele locale fără fir, instalarea, întreținerea
și repararea utilajelor și a echipamentului de
birou, întreținere de echipamente de birou,
întreținere de echipamente de comunicații,
întreținere de echipamente de prelucrare de
date, întreținere și reparare de dispozitive de
securitate pentru echipamente sub presiune,
întreținere și reparare de echipamente sub
presiune, întreținerea de automate, întreținerea
și repararea sistemelor de detectare a
incendiilor, recondiționarea de pompe de vid
și de piese ale acestora, reparare de aparate
de iluminat, reparare de echipament electric,
reparare de echipamente de magazine, reparare
de echipamente electrice și de instalații



electrotehnice, reparare de echipamente pentru
controlul poluării apei, reparare de mașini de
construcție și de echipamente de constructive,
reparare sau întreținere de echipamente
de constructive, reparare și întreținere de
compresoare, reparare și întreținere de jucării,
reparare și întreținere de pompe de vid,
repararea pompelor, reparații de mașini și
aparate de jocuri, reparații sau întreținere de
aparate de iluminat electrice, reparații sau
întreținere de aparate și echipamente de birou,
reparații sau întreținere de aparate și sisteme
de fabricare a circuitelor integrate, reparații sau
întreținere de distribuitoare automate, reparații
sau întreținere de echipamente și mașini de
tocat deșeuri, reparații sau întreținere de mașini
și aparate de distribuție sau control al energiei
electrice, reparații sau întreținere de mașini
și sisteme pentru fabricarea semiconductorilor,
reparații sau întreținere de pompe, reparații și
întreținere de pompe, reparații și întreținere de
pompe de alimentare sau de suprapresiune,
servicii consultative privind instalarea de
aparate de iluminat, servicii consultative privind
instalarea de echipamente audiovizuale, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de comunicații, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de prevenire a
incendiilor, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de securitate și de siguranță,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente de telefonie, servicii consultative
privind întreținerea și repararea de echipamente
mecanice și electrice, servicii de asistență pentru
instalarea pompelor, servicii de diagnostic de
întreținere pentru imprimantele de calculator,
servicii de întreținere a mașinilor-unelte, servicii
de întreținere pentru hardware de calculator,
servicii de reparații de jucării, servicii de reparații
pentru echipamente comerciale electronice,
servicii de spălare de autovehicule, spălătorii cu
autoservire.
38. Furnizare de legături de comunicații
electronice, furnizare de servicii de acces
la internet, furnizarea accesului la internet,
furnizarea accesului la internet pentru terți,
furnizarea accesului la servicii de stocare de
telecomunicații, furnizarea de acces la distanță
securizat pentru utilizatori, prin internet, la rețele
de calculator private, furnizarea și închirierea

de instalații și echipamente de telecomunicații,
închiriere de aparate și echipamente de
comunicații computerizate, închiriere de
dispozitive și echipament de telecomunicații
pentru conectare la rețele, închirieri de aparate
și echipamente de comunicații, închirieri de
echipamente de comunicații, servicii consultative
și de consultanță privind comunicațiile fără
fir și echipamentele pentru comunicațiile fără
fir, servicii de acces al telecomunicațiilor,
servicii de comunicare pe calculator pentru
transmiterea informațiilor, servicii de consultanță
în telecomunicații, servicii de furnizare de
internet, servicii de informare, consultanță
și consiliere privind telecomunicațiile, servicii
de informații online privind telecomunicațiile,
servicii de portaluri de telecomunicații, servicii
de rețele de telecomunicații mobile, servicii
de telecomunicații, servicii de telecomunicații
bazate pe internet, servicii de telecomunicații
de rețele digitale, servicii de telecomunicații în
rețele de fibră optică, fără fir și prin cablu,
servicii de telecomunicații interactive, servicii de
telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații pentru asigurarea
accesului la baze de date computerizate, servicii
de telecomunicații pentru distribuirea de date,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de internet, servicii de telecomunicații
prin fibră optică, servicii de telecomunicații prin
satelit, servicii de telecomunicații, respectiv,
servicii isdn (rețea cu servicii digitale integrate),
servicii de telecomunicații, și anume, furnizare
de servicii de rețea de fibră optică servicii
de transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmitere de date printr-o rețea
de telecomunicații, servicii de transmitere
electronică a comenzilor, servicii telefonice și
de telecomunicații, transmitere electronică a
comenzilor, transmitere pe internet de materiale
video, filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și de
informații.
42. Servicii de consultanță în domeniul
calculatoarelor și software pentru jocuri video,
cercetare privind echipamentele industrial,
cercetare referitoare la programele pentru
calculator, cercetare și analiză științifică,
cercetare și dezvoltare de software informatice,
cercetare și dezvoltare științifică, cercetare
științifică, cercetare științifică realizată cu ajutorul
bazelor de date, cercetare științifică și industrial,
cercetare științifică și industrială, în special în
domeniul electricității, consultanță în domeniul
proiectării de software, consultanță privind
proiectarea și dezvoltarea de software de
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calculator, consultanță tehnică în legătură
cu utilizarea de materiale pentru pregătirea
circuitelor electronice, consultanță tehnică
pentru aplicarea și utilizarea software-ului
de calculator, consultanță tehnică pentru
proiectarea de mașini pentru fabricarea de
circuite electronice, servicii de copiere de
software de calculator, creare de programe de
calculator pentru prelucrarea de date, creare
de software, creare și dezvoltare de software
pentru jocuri video, design de jucării, detectare
a defecțiunilor tehnice sub formă de diagnoză
a problemelor la produsele electronice de
consum, dezvoltare de componente hardware
de calculator pentru industriile prelucrătoare,
dezvoltare de echipamente periferice pentru
calculatoare, dezvoltare de hardware de
calculator pentru jocuri pe calculator, dezvoltare
de programe pentru jocuri de calculator,
dezvoltare de sisteme pentru stocarea de date,
dezvoltare de software, dezvoltare de software
de calculator pentru terți, dezvoltare de software
pentru jocuri video, dezvoltare de software
pentru procesarea semnalului digital, dezvoltare
și elaborare de programe de calculator
pentru procesarea datelor, dezvoltarea de
hardware pentru jocuri video, elaborare
de programe de calculator pentru internet,
elaborare de programe de calculator pentru
jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, elaborare de
programe de calculator pentru jocuri video și
jocuri pe calculator, elaborare de programe
pentru calculator în domeniul telecomunicațiilor,
elaborare de programe pentru calculator și
întreținere de programe informatice, elaborare
de programe pentru calculator și proiectare de
software, elaborare de software, furnizare de
echipamente hardware în time-sharing (timpi
partajați), furnizare de echipamente informatice
în time-sharing (timpi partajați), furnizare de
programe și sisteme de calculator pentru crearea
de copii de siguranță, găzduire și închiriere
de spațiu de memorie pentru site-uri web,
gestiunea tehnică a aparatelor electrocasnice
și a echipamentelor informatice, închiriere
de echipamente de proiectare, închiriere de
echipamente științifice și tehnologice, închiriere
de software de jocuri pe calculator, închiriere de
software pentru jocuri video, închiriere de spațiu
de memorie pe server, închirierea de software
informatic, de echipament pentru prelucrarea
datelor și de dispozitive periferice pentru
computer, închirierea hardware-ului și facilităților
pentru calculator, închirieri de echipament
și de calculatoare de prelucrare a datelor,
închirieri de echipament științific, închirieri de
echipamente pentru calculatoare, inginerie de

software, inginerie de software informatice,
instalare și întreținere de software pentru acces
la internet, instalare, întreținere și reparații
de software pentru sistemele computerizate,
instalare, întreținere, actualizare și îmbunătățire
de software de calculator, instalarea de software,
întreținere de software, întreținere de software
pentru accesul la internet, întreținere de software
utilizat în domeniul comerțului electronic,
întreținere, reparații și actualizare de software,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea avariilor, monitorizarea sistemelor de
rețea, monitorizarea stării utilajelor, planificare
tehnică și managementul proiectelor tehnice
pentru dezvoltarea de echipamente de iluminat,
platforme pentru jocuri sub formă de software
ca serviciu (saas), programare de echipamente
de prelucrare a datelor, programare de
echipamente multimedia, programare de
software educative, programare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de software pentru jocuri video,
programare de software pentru telecomunicații,
programare pentru calculatoare pentru stocarea
de date, proiectare asistată de calculator pentru
grafică video, proiectare asistată de calculator
pentru operațiuni de producție, proiectare
de aparate și echipamente de diagnostic,
proiectare de aparate și echipamente pentru
telecomunicații, proiectare de echipamente
de birotică, proiectare de echipamente
pentru transportul de mărfuri, proiectare de
echipamente pentru transportul deșeurilor,
proiectare de hardware de calculator pentru
industriile producătoare, proiectare de hardware
și software pentru calculator, proiectare de
jocuri, proiectare de jucării, proiectare de plăci
cu circuite electrice, proiectare de sisteme de
iluminat, proiectare de sisteme de iluminat,
proiectare de sisteme de stocare a datelor,
proiectare de software, proiectare de software
de realitate virtuală, proiectare de software
pentru driver, proiectare de software pentru
jocuri pe calculator, proiectare de software
pentru jocuri video, proiectare de software
pentru procesarea semnalului digital, proiectare
de utilaje specializate folosite la fabricarea
echipamentelor de iluminat, proiectare și
dezvoltare de arhitectură pentru hardware
de calculator, proiectare și dezvoltare de
sisteme de stocare de date, proiectare și
dezvoltare de software de calculator pentru
logistică, proiectare și dezvoltare de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare și dezvoltare de software
pentru controlul, reglarea și monitorizarea
sistemelor de energie solară, proiectare și
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dezvoltare de software pentru jocuri de
calculator, proiectare și planificare tehnică de
echipament pentru telecomunicații, proiectare,
dezvoltare și implementare de software,
realizare de programe de calculator pentru
prelucrarea datelor, servicii de asistență și
întreținere pentru software de calculator,
servicii de asistență tehnică (consultanță) în
domeniul telecomunicațiilor servicii de cercetare
științifică, servicii de cercetare științifică
asistată de calculator, servicii de consiliere
și informare privind proiectarea și dezvoltarea
de echipamente periferice pentru calculatoare,
servicii de consultanță de specialitate în
materie de echipamente informatice, servicii de
consultanță în materie de cercetare științifică,
servicii de consultanță în materie de software
de calculator folosit pentru editare, servicii
de consultanță în materie de software de
calculator folosit pentru imprimare, servicii
de consultanță pentru software, servicii de
design grafic pentru calculator, servicii de
dezvoltare de jocuri video, servicii de închiriere a
echipamentelor și a calculatoarelor de prelucrare
de date, servicii de inginerie referitoare
la proiectarea de mașini-unelte, servicii de
instalare și întreținere de software, servicii de
monitorizare a mediului, servicii de monitorizare
a sistemelor de securitate informatică, servicii
de monitorizare a sistemelor informatice, servicii
de programare de software de calculator,
servicii de proiectare asistată de calculator
pentru proiecte de construcții, servicii de
proiectare și planificare de echipamente pentru
telecomunicații, servicii de stocare electronică
pentru arhivare de baze de date, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze de
date, imagini și alte date electronice, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de date
electronice, servicii de stocare în cloud pentru
date electronice, servicii de time-sharing (timpi
partajați) pentru echipamente de prelucrare de
date, servicii pentru actualizarea programelor
de calculator, servicii pentru proiectare de
software de calculator, servicii tehnice pentru
descărcarea de jocuri video, crearea de sisteme
aeropurtate de detectare de la distanță pentru
explorările științifice, stocare de date, stocare
de date online, stocarea electronică a datelor,
studii tehnologice referitoare la mașini-unelte,
testare de echipamente informatice, testarea
materialelor pentru detectarea defecțiunilor.

───────

(210) M 2021 00878
(151) 04/02/2021
(732) VIITORPLUS - ASOCIATIA

PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA, STR. RONDA NR.
24, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

VIITOR PLUS

(531) Clasificare Viena:
24.17.08; 27.05.01

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

36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare
financiară, servicii imobiliare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii de depunere în
casete valorice, servicii de asigurare, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii de evaluare financiară, asigurări, servicii
caritabile, și anume servicii financiare, servicii
de strângere de fonduri în scopuri caritabile prin
organizarea și realizarea de gale, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, gestiunea fondurilor financiare,
administrarea fondurilor financiare, investirea
fondurilor financiare, organizare de colecte în
scopuri caritabile, servicii filantropice privind
donațiile financiare, servicii de fonduri de
binefacere, finanțarea proiectelor de dezvoltare,
finanțarea proiectelor de dezvoltare imobiliară.
37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, servicii de exterminări, dezinsecție și
deratizare, altele decât pentru agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, extracție
de resurse naturale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, colectarea de deșeuri
(curățarea gunoaielor), servicii de evacuare
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a deșeurilor (servicii de curățenie), servicii
de eliminare de deșeuri periculoase, ridicarea
deșeurilor (curățare), reparații sau întreținere de
echipamente și mașini de tocat deșeuri, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de mașini și aparate pentru compactarea
deșeurilor, servicii de binefacere în materie de
construcții, servicii de consiliere cu privire la
repararea sistemelor de controlare a mediului,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
sistemelor pentru controlarea mediului.
40. Servicii de reciclare a hârtiei, servicii de
reciclare, servicii de tratare a (reciclarea)
deșeurilor, servicii de transformare (reciclarea
deșeurilor), servicii de tratarea și reciclarea
ambalajelor, servicii de reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, servicii de eliminare a deșeurilor
(tratarea deșeurilor), servicii de distrugere a
deșeurilor, servicii de tratare a (reciclarea)
deșeurilor radioactive, servicii de tratare a
deșeurilor prin electroliză, servicii de informații,
de consiliere și de consultanță referitoare la
reciclarea gunoiului și a deșeurilor, recuperarea
materialelor din deșeuri, servicii de gestionare
a deșeurilor (reciclare), servicii de sortare a
deșeurilor și a materialelor reciclabile, furnizare
de informații despre reciclarea deșeurilor,
furnizare de informații despre închirierea de
mașini și aparate pentru compactarea deșeurilor,
gestionarea deșeurilor periculoase, servicii de
purificare a apei în mediul său natural, tratarea
deșeurilor în domeniul controlului poluării
mediului.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât textele publicitare, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, publicare multimedia
a publicațiilor electronice, altele decât textele
publicitare, publicare de publicații periodice,
publicare de materiale și publicații tipărite,
altele decât textele publicitare, furnizare de
publicații electronice, altele decât textele
publicitare, furnizare de publicații on-line,
altele decât textele publicitare, formare în
domeniul împăduririlor, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii oferite de parcuri naturale
(în scopuri de recreere), servicii educaționale
legate de conservarea mediului, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
furnizare de servicii educaționale referitoare
la subiecte de ecologie, educaţie, informare,

instruire, diseminare informaţie pe temele:
păduri, defrişări, resurse, schimbări climatice,
dezvoltare durabilă, folosirea terenurilor prin
implicarea tuturor grupurilor cointeresate, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme de
mediu, cursuri de dezvoltare personală.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de îngrijire
a animalelor, consultanță agricolă, consultanță
referitoare la plantarea copacilor, curățarea
arborilor, plantare de copaci, plantarea
unei grădini cu copaci, plantarea copacilor
pentru compensarea emisiilor de dioxid
de carbon, servicii agricole cu privire la
conservarea mediului, închiriere de echipamente
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, servicii silvice, servicii de
reîmpădurire, servicii de pepinierist, servicii
de informare în sectorul agricol, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii de
însămânțare, închiriere de aranjamente florale,
închiriere de ustensile de grădină.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii de lobby politic, servicii de
lobby în scopuri politice, inclusiv exercitarea unei
presiuni politice asupra politicii și conservării
mediului, consultanță în materie de prevenire
a incendiilor, servicii de informare cu privire la
sănătate și siguranță, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii politice și anume: servicii
de reprezentare juridică, cercetări juridice,
organizarea de reuniuni politice cu scop social,
de protecție, de mediere, cluburi de întâlniri,
servicii juridice, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile).

───────

(210) M 2021 00880
(151) 04/02/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060787, ROMANIA

(540)
beautyname

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

3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetic, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetic, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
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decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetic,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetic,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit
nemedicinale, produse cosmetice, produse
cosmetice pentru copii, creme, loțiuni, geluri
și pudre pentru față, corp și mâini, geluri
și uleiuri de bronzare și preparate după
soare (produse cosmetice), beţişoare din
bumbac pentru scopuri cosmetic, vată din
bumbac pentru scopuri cosmetic, paste de dinţi
nemedicinale, produse pentru albirea dintilor,
preparate depilatoare, şampoane nemedicinale,
uleiuri esenţiale, esenţe eterice, vopsea de
corp pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanţator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice nu pentru scopuri
medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetice, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetice, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetice,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,

creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini, geluri și uleiuri de bronzare și preparate
după soare (produse cosmetice), beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, paste
de dinţi nemedicinale, produse pentru albirea
dinţilor, preparate depilatoare, şampoane, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îndreptarea
părului, henna (nuanţator cosmetic), extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, parfumerie, parfumuri, preparate
fitocosmetice nu pentru scopuri medicale,
şampoane nemedicinale, servicii de comandă
computerizată de stoc, prelucrare şi organizare
administrativă de comenzi prin poştă, prezentare
de produse în medii de comunicare în scopuri
de comerţ cu amănuntul, prezentări de produse
şi servicii de afişare a produselor, organizare
de expoziţii în scop comercial, organizarea
de expoziţii în scopuri publicitare, comandarea
de produse din aplicaţii mobile publicitate,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare si recompensare, servicii de cercetare
de piata privind fidelizarea clientilor, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clientilor, organizare, gestionare si monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienti, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale si/sau publicitare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata si cu amanuntul, management de afaceri
comerciale, managementul relatiei cu clientii,
consiliere cu privire la produse de consum,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de gestionare a vânzarilor, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terti, servicii
de telemarketing, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzarii de
produse si servicii ale tertilor, afisare de
anunturi publicitare pentru pentru terti, analiza
reactiei la publicitate si cercetare de piata,
asistenta în domeniul comercializarii produselor,
asistenta în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
si concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi si mijloace de publicitate, servicii de
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vânzare cu ridicata si cu amanuntul referitoare
la vânzarea, distributia si comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor si anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare si comerciale
44. Servicii de consiliere în materie de frumuseţe
şi de machiaj prin orice mijloc de comunicare,
servicii de igienă şi de înfrumuseţare pentru
oameni, consultanţă şi informaţii în materie de
frumusete, consultanta in nutritie, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.

───────

(210) M 2021 00881
(151) 04/02/2021
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, ŞTEFAN

CEL MARE NR. 27 AP. 1, ET.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

(540)
JIDVEI MIST

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de vin,
băuturi distilate, extracte alcoolice, cu excepția
uleiurilor esențiale, esenţe alcoolice, cu excepția
uleiurilor esențiale.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, comercializarea și regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse în clasa
33, prezentarea acestora pentru vânzare prin
toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Servicii de transport, servicii de transport de
mărfuri, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul

unei aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin, electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
organizare de festivaluri, organizare de expoziții
cu caracter cultural și educativ, organizarea de
concursuri tematice, organizarea și coordonarea
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative și recreative, organizarea și
exploatarea cluburilor de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2021 00882
(151) 04/02/2021
(732) OPTINIFY SRL, NR. 163, JUDEȚUL

VASLUI, GARCENI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)
clingo

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

28. Articole și echipament de sport, aparate
pentru exerciții fizice, nu de uz medical,
aparate pentru antrenament sportiv, articole
de gimnastică, bănci de exerciții, benzi pentru
exerciții, mânere pentru flotări, mânere rotative
pentru flotări, platforme pentru exerciții, taburete
pentru antrenament în gimnastică, suporturi
pentru flotări, bănci pentru abdomene, aparate
de interior pentru fitness, saltele pentru yoga,
pilates și exercitii fizice.
35. Servicii de comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de intermediere
comercială, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/02/2021

servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata in
legătura cu articole si echipament de sport.

───────

(210) M 2021 00883
(151) 04/02/2021
(732) ROXANA TOMA, STR. VIRTUTII

NR. 148, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
060787, ROMANIA

(540)
BEAUTYNAME BY eMAG

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

3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetic, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetic, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi pentru
împrospătarea respiraţiei, plasturi cu gel pentru
ochi utilizati in scopuri cosmetic, substanţe de
curăţat pentru igiena personală, nemedicinale,
lapte demachiant pentru îngrijire, preparate din
colagen pentru scopuri cosmetic, preparate
cosmetice pentru băi, preparate cosmetice
pentru gene, truse cosmetic, creioane cosmetic,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, coloranţi cosmetici, preparate
cosmetice pentru slăbit, preparate cosmetice,
cosmetice pentru copii, creme, loțiuni, geluri
și pudre pentru față, corp și mâini, geluri
și uleiuri de bronzare și preparate după
soare (produse cosmetice), beţişoare din
bumbac pentru scopuri cosmetic, vată din
bumbac pentru scopuri cosmetic, paste de dinţi
nemedicinale, produse pentru albirea dinților,
preparate depilatoare, șampoane nemedicinale,
uleiuri esentiale, esente eterice, vopsea de
corp pentru scopuri cosmetic, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanțator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,

preparate fitocosmetice, nu pentru scopuri
medicale.
35. Vânzare cu amănuntul de produse pentru
toaletă, preparate pentru curățarea și îngrijirea
corpului, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate cosmetic, adezivi
pentru scopuri cosmetice, loţiuni după ras,
odorizante, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetic, ambră (parfum), aromatice (uleiuri
esenţiale), balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, baze pentru parfumurile de flori, săruri
de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri
medicale, măşti de înfrumuseţare, preparate de
albire (decoloranţi) pentru scopuri cosmetice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetic,
substanţe de curăţat pentru igienă personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetic,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetic,
creioane cosmetic, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini, geluri și uleiuri de bronzare și preparate
după soare (produse cosmetice), beţişoare din
bumbac pentru scopuri cosmetic, vată din
bumbac pentru scopuri cosmetic, paste de
dinţi, produse pentru albirea dintilor, preparate
depilatoare, sampoane, uleiuri esentiale, esente
eterice, vopsea de corp pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru îndreptarea părului, henna,
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice, sampoane, comandă
computerizată de stoc, prelucrare şi organizare
administrativă de comenzi prin poştă, prezentare
de produse, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor, organizare de
expoziţii în scop comercial, organizarea de
expoziţii în scopuri publicitare, comandarea
de produse din aplicaţii mobile publicitate,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare si recompensare, servicii de cercetare
de piata privind fidelizarea clientilor, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clientilor, organizare, gestionare si monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienți, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale și/sau publicitare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/02/2021

ridicata si cu amanuntul, management de afaceri
comerciale, managementul relatiei cu clienții,
consiliere cu privire la produse de consum,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de gestionare a vânzarilor, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terti, servicii
de telemarketing, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzarii de
produse si servicii ale tertilor, afisare de
anunturi publicitare pentru pentru tertț, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piața,
asistența în domeniul comercializarii produselor,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul referitoare
la vânzarea, distributia și comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor și anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare și comerciale.
44. Servicii de consiliere în materie de frumuseţe
şi de machiaj prin orice mijloc de comunicare,
servicii de igienă şi de înfrumuseţare pentru
oameni, consultanţă şi informaţii în materie de
frumusete, consultanță în nutritie, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.

───────

(210) M 2021 00884
(151) 04/02/2021
(732) MERCURY360

COMMUNICATIONS SRL, STRADA
GARA HERASTRAU NR.2, BIROU
E6.02, ETAJ 6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STRADA EFORIEI NR. 8, ET.
7, APART. 46, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

premiomat

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.08; 14.03.20; 29.01.12

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

clase:
9. Software pentru dispozitive electronice
digitale portabile, software și aplicații
pentru dispozitive mobile, middleware pentru
administrarea funcțiilor software pe dispozitive
electronice, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
software descărcabil, aplicații software, software
integrat, platforme de software colaborative
(software), software multimedia, software mobil,
echipamente electronice pentru prelucrarea
informațiilor.

───────
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(210) M 2021 00886
(151) 04/02/2021
(732) CASA STIL INTERNATIONAL,

STRADA CORALILOR NR.
105A, ET 1, AP 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOCIETATEA.RO
stirile de langa tine

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 02.01.01

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

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

───────

(210) M 2021 00887
(151) 04/02/2021
(732) CASA STIL INTERNATIONAL

SRL, STRADA CORALILOR NR
105A, ET 1, AP 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ONE FOOD SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.11; 27.05.17

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

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).

───────

(210) M 2021 00888
(151) 04/02/2021
(732) CASA STIL INTERNATIONAL

SRL, STRADA CORALILOR NR.
105A, ET 1, AP 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GRILLMANIA PREMIUM
QUALITY SINCE 2008

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.11; 27.05.17; 01.01.05;
01.15.05

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

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

───────


