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Cereri Mărci publicate în 11/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04344 04/06/2021 SC JST SIANTTI ARTE SRL SIANTTI

2 M 2021 04372 04/06/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

Afaceri inteligente

3 M 2021 04373 04/06/2021 ALEXANDRU-BOGDAN MUSAT DENTAL ACADEMICA

4 M 2021 04374 04/06/2021 SAYOYO TRADING S.R.L. Sayoyo

5 M 2021 04375 04/06/2021 JUST COFFEE SRL Brain Holiday SPECIALITY
OFFICE COFFEE

6 M 2021 04376 04/06/2021 VINICOLA MURFATLAR S.R.L. REM

7 M 2021 04377 04/06/2021 PRO CUSTOMER SRL Procustomer The only traffic light
in sales

8 M 2021 04378 04/06/2021 S.C. FIZIONOVA S.R.L. FIZIONOVA

9 M 2021 04379 04/06/2021 DEICANTO SRL ISABELLA BOUTIQUE HOTEL

10 M 2021 04380 04/06/2021 STABRIS SRL STABRIS

11 M 2021 04381 04/06/2021 INTEGRA MEDICAL SERVICES
SRL

LDS Life Dental Spa Plombe
Non-Toxice

12 M 2021 04382 04/06/2021 INTEGRA MEDICAL SERVICES
SRL

Laser Dent Medical

13 M 2021 04383 04/06/2021 GHEORGHE-IULIAN BAZSA pilates Cluj STUDIO

14 M 2021 04384 04/06/2021 SC VALVIS HOLDING SA WET PEACH

15 M 2021 04385 04/06/2021 VASILE STOICA LOVING FASH.

16 M 2021 04386 04/06/2021 ANDY MAR GRUP JUNIOR LUBRO

17 M 2021 04387 04/06/2021 AUTORITATEA NAȚIONALĂ
PENTRU ADMINISTRARE
ȘI REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAȚII

Veritel.ro Comparatorul de oferte
telecom

18 M 2021 04388 04/06/2021 SC CANTUP SRL Nova Hotel, Restaurant &
Ballroom

19 M 2021 04389 04/06/2021 S.C. FERMA AVICOLĂ ȘERBAN
S.R.L.

MoldAvia

20 M 2021 04390 04/06/2021 BETFOLD TECH SRL Sogno

21 M 2021 04391 04/06/2021 FAMIFERMA SRL Moșia Chindia

22 M 2021 04392 04/06/2021 ANDREEA FELESCU AFITOMATE

23 M 2021 04393 04/06/2021 ANTENA 3 SA ÎN PROFUNZIME
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 04395 04/06/2021 IULIUS MANAGEMENT

CENTER SRL
FAMILY MARKET

25 M 2021 04396 04/06/2021 GAMA & GAMA S.R.L. INGREDIENTUL SECRET AL
REŢETELOR CU SUFLET

26 M 2021 04397 04/06/2021 LELAND PIZZA S.R.L. PIZZERIA 221

27 M 2021 04398 04/06/2021 EUGENE ESTATE SA EUGENE ESTATE

28 M 2021 04399 04/06/2021 MANASIA SOCIETY SRL manasia check-in

29 M 2021 04400 04/06/2021 YILDIZ&YILMAZ SRL Regina Noptii

30 M 2021 04401 05/06/2021 SC INPA FASHION SRL pala PIZZA DEL SUD

31 M 2021 04402 05/06/2021 GLOBAL MARKETING & ADS
SRL

Am fost in VACANTA

32 M 2021 04403 05/06/2021 DING COMMUNICATION SRL FLIPPY

33 M 2021 04405 06/06/2021 UTILDISTRIBUTIE SRL WINONE

34 M 2021 04406 06/06/2021 GALLEON GROUP
ENTERPRISE SRL

PEST DEFEND

35 M 2021 04407 06/06/2021 ADRIAN GABRIEL MIHAILA ADNANA
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(210) M 2021 04344
(151) 04/06/2021
(732) SC JST SIANTTI ARTE SRL, STR.

FUNDAC ONISIFOR GHIBU NR. 3,
CAM.1, PARTER, JUD. IAŞI, IAŞI,
700093, IAȘI, ROMANIA

(540)
SIANTTI

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

18. Curelărie realizată din piele, curele din piele,
piele sau imitație de piele, piele pentru pantofi,
port-carduri de piele, șireturi din piele, șnururi din
piele.
25. Articole de încălțăminte.

───────

(210) M 2021 04372
(151) 04/06/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)
Afaceri inteligente

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 04373
(151) 04/06/2021
(732) ALEXANDRU-BOGDAN MUSAT,

SAT TATARANI NR. 365A,
JUDEȚUL PRAHOVA, COMUNA
BARCANESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

DENTAL ACADEMICA

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 14.03.01; 19.11.04; 19.03.25;
14.07.20; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
41. Educație, instruire, activități sportive și
culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────
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(210) M 2021 04374
(151) 04/06/2021
(732) SAYOYO TRADING S.R.L.,

STR. PACII NR. 10, CAMERA 4,
JUDEȚUL ILFOV, SAT PITEASCA,
COMUNA GANEASA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Sayoyo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

12. Saci de iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de copii,
saci de iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci
de iarnă adaptaţi pentru, cărucioarele de copii,
cărucioare pentru copii, huse pentru cărucioarele
de copii, copertine pentru cărucioarele de
copii, plase împotriva ţânţarilor adaptate pentru
cărucioarele de copii, cărucioare de copii,
scaune de siguranţă pentru copii, pentru
vehicule, cuşete de dormit pentru vehicule,
sănii (vehicule), copertine pentru cărucioarele de
copii, saci adaptaţi pentru cărucioare.
20. Perne antirostogolire pentru bebeluşi, fotolii,
saltele pentru schimbarea bebeluşilor, coşuri
pentru copii/leagăne, bare de protecţie pentru
pătuţurile de copii, altele decât lenjeria de
pat, tâmplărie artistică, saltele de camping,
şezlonguri, comode, cutii pentru jucării, pătuţuri
pentru copii, tejghele (mese), huse pentru
îmbrăcăminte (garderobă), şezlonguri de punte,
cărucioare de servit cina (mobilă), tabureţi,
mobilă, perne pentru rezemarea capului
bebeluşului, perne pentru formarea capului
bebeluşului, tetiere (mobilă), scaune înalte
pentru bebeluşi, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, perne (de dormit), ţarcuri de joacă pentru
bebeluşi, rafturi (mobilă), covoraşe de dormit/
saltele de dormit, canapele, animale împăiate,
păsări împăiate, platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de haine,
suporturi pentru lavoare (mobilă), scaune/bănci
(scaune), landouri moses, saltele, saltele pentru
ţarcurile pentru copii, premergătoare, scaun de
duş pentru bebeluşi.

25. Sandale de baie, papuci de baie, costume de
baie, pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
corsaje (lenjerie), cizme pentru sporturi, cizme,
chiloţi tip boxeri, bretele pentru îmbrăcăminte
(suspensoare)/suspensoare, sutiene, camizole,
caschete, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie
de corp), manşoane/manşete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru ciclişti, gulere detaşabile,
pernuţe împotriva transpiraţiei pentru rochii,
rochii, capoate, pantofi sau sandale din
iarba esparto (espadrile), pantofi de fotbal/
ghete de fotbal, încălţăminte, trenciuri
(îmbrăcăminte), galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
cizmuliţe, cloşuri pentru pălării (schelete),
pălării, tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie,
jachete (îmbrăcăminte), jersee, (îmbrăcăminte),
rochii tip pulover/rochii tip salopetă, chiloţi
de damă/chiloţi pantalonaşi, trusouri pentru
copii (îmbrăcăminte), cravate, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbăteşti/pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu
glugă (parka), pelerine, mantale, jupe, pijamale,
articole de îmbrăcăminte cu protecţie solară,
îmbrăcăminte de-a gata, sandale, sariuri,
plastroane pentru cămăşi, cămăşi, pantofi,
cămăşi cu mânecă scurtă, fuste, pantaloni
scurţi tip fustă, papuci, furouri (lenjerie de
corp), bretele pentru susţinerea şosetelor,
şosete, branţuri, pantofi de sport, maieuri
sport, ciorapi, jachete căptuşite (îmbrăcăminte),
costume, flanele/pulovere/hanorace (pulovere),
tricouri cu mânecă scurtă, colanţi, bombeuri
pentru încălţăminte, togi, jobene, benzi pentru
manşetele de la pantaloni/curele pentru
jambiere, pantaloni (Am.), chiloţi, lenjerie de
corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste/jiletci.

───────
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(210) M 2021 04375
(151) 04/06/2021
(732) JUST COFFEE SRL, STR.

CRISULUI 18, CENTRUL
COMERCIAL MAGNOLIA,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500283, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
ET. 1, BIROU A5, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Brain Holiday SPECIALITY
OFFICE COFFEE

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Cafea, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a cafelei,
ceaiurilor și înlocuitorilor acestora (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
43. Servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de baruri,
servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), servicii ale barurilor.

───────

(210) M 2021 04376
(151) 04/06/2021
(732) VINICOLA MURFATLAR S.R.L.,

STRADA ELENA CLUCEREASA
NR. 11, PARTER, CAMERA 31,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011551,
ROMANIA

(540)
REM

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

33. Vin.
───────

(210) M 2021 04377
(151) 04/06/2021
(732) PRO CUSTOMER SRL, STR.

CETATEA ALBĂ NR.1, SC.B, AP.3,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Procustomer The only
traffic light in sales

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.16;
29.01.15

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

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

16. Tipărituri, materiale didactice și educative,
materiale de instruire sau învățământ (cu
excepția aparatelor), materiale de predare
tipărite, materiale tipărite de cursuri prin
corespondență, cursuri tipărite, broșuri, cărți,
cărți broșate, formulare, tipărite, tipărituri grafice,
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reviste (publicații periodice), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), manuale destinate instruirii,
buletine informative, publicații periodice,
papetărie, instrumente de scris, almanahuri.
41. Educație, furnizarea de instruire,
organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor,
organizarea și susținerea de seminarii, cursuri
prin corespondență, organizare și coordonare
de cursuri educaționale, transfer de know-
how (instruire), instruire practică (demonstrații),
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de cursuri de formare continuă, punere la
dispoziție de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri de pregătire în domeniul afacerilor,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului și
managementului, coaching personal (formare),
servicii de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, publicarea cărților.

───────

(210) M 2021 04378
(151) 04/06/2021
(732) S.C. FIZIONOVA S.R.L., STR.

KOS KAROLY NR.3, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREȘ, 540477, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

FIZIONOVA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.07.25; 29.01.01;
29.01.04

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 04379
(151) 04/06/2021
(732) DEICANTO SRL, STR. OLTULUI

NR 5, JUD. COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520027, COVASNA,
ROMANIA

(540)

ISABELLA BOUTIQUE HOTEL

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.16; 27.05.01; 26.13.25

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

43. Cazare temporară, servicii de cazare
hotelieră, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
ale agențiilor de cazare, organizare de cazare
pentru turiști.

───────

(210) M 2021 04380
(151) 04/06/2021
(732) STABRIS SRL, ŞOS. NICOLINA

NR. 76, CAMERA 3, BL. 991B, ET.
4, AP. 13, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

STABRIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.16;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06

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

35. Publicitate și marketing, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanță în organizarea
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
servicii de analiză a concurenței, consultanță
privind managementul securității informațiilor,
consultanță în domeniul GDPR, asistență în
managementul afacerilor.
41. Servicii de instruire în domeniul afacerilor,
organizarea și susținerea de conferințe în
domeniul afacerilor, organizarea de cursuri
specializate în domeniul gdpr, publicare cărți
în domeniul afacerilor, publicarea de texte
(articole), altele decât textele de publicitate.

───────

(210) M 2021 04381
(151) 04/06/2021
(732) INTEGRA MEDICAL SERVICES

SRL, BDUL. GEN.GH. MAGHERU
NR. 1-3, SPATIUL B, BIROUL 1,
ET.1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
24144100, ROMANIA

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

(540)

LDS Life Dental Spa
Plombe Non-Toxice

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2021 04382
(151) 04/06/2021
(732) INTEGRA MEDICAL SERVICES

SRL, BDUL. GEN.GH. MAGHERU
NR. 1-3, SPATIUL B, BIROUL 1,
ET.1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
24144100, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

Laser Dent Medical

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 02.09.10

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

44. Servicii stomatologice.
───────
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(210) M 2021 04383
(151) 04/06/2021
(732) GHEORGHE-IULIAN BAZSA, STR.

ALEXANDRU VLAHUȚĂ, BL. IAMA
F, AP. 115, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

pilates Cluj STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
41. Servicii de antrenamente fizice, servicii
educative pentru menținerea condiției fizice,
organizarea de cursuri de instruire privind
menținerea formei fizice, servicii de pregătire
în domeniul fitnesului, instruire în domeniul
pilates, servicii de antrenament fizic, servicii de
antrenament de Pilates.

───────

(210) M 2021 04384
(151) 04/06/2021
(732) SC VALVIS HOLDING SA ,

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

(540)
WET PEACH

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

33. Băuturi alcoolice tip seltzer.
───────

(210) M 2021 04385
(151) 04/06/2021
(732) VASILE STOICA, STR. NERVA

TRAIAN 11, BL. M68, SC. 2, ET. 3,
AP. 44, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LOVING FASH.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, costume de
baie.

───────

(210) M 2021 04386
(151) 04/06/2021
(732) ANDY MAR GRUP JUNIOR,

STR. GEORGE COSBUC NR.
70, 984 MP, LOT 9, C116, ZONA
SV, JUDETUL ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)

LUBRO
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.03

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

clase:
1. Ulei de frână, ulei de transmisie, uleiuri
hidraulice pentru circuite de frânare, uleiuri
pentru circuite hidraulice, uleiuri pentru perne
hidraulice, uleiuri pentru suspensii hidrauliceș,
ulei de fuzel de uz industrial.
4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
acceleratori de combustie [uleiuri], aditivi
concentrați (nechimici) pentru lubrifianți, aditivi
nechimici pentru uleiuri de motor, aditivi
nechimici pentru uleiuri de cutii de viteze,
aditivi nechimici pentru lichide organice active
pentru a se comporta ca lubrifianți în circuit,
aditivi nechimici pentru uleiuri de transmisie,
aditivi (nechimici) pentru fluide hidraulice, aditivi
nechimici pentru uleiuri, aditivi nechimid pentru
unsori, aditivi nechimici pentru lubrifianți, aditivi
(nechimici) pentru acceleratori de combustie,
aditivi nechimid pentru uleiuri de tăiere, aditivi
(nechimid) pentru combustibili pentru a preveni
depunerile din camera de combustie, agenți
de demulare sub formă de uleiuri, agenți
de demulare sub formă de unsoare, agenți
de demulare [uleiuri], agenți de etanșare a
betonului (uleiuri), agenți de etanșeizare a
betonului (uleiuri), agenți de lubrifiere sub
formă de pudră de talc, agenți de lubrifiere
sub formă de pulbere de grafit, agenți
lubrifianți, alții decât cei de uz medical, bagasă
utilizată ca și combustibil, cerezină, ceruri
de uz industrial, emulsii de ulei utilizabile
drept combustibil, fluxant (uleiuri), grafit drept
lubrifiant, grafit lubrifiant, grăsime de origine
animală pentru uz tehnic, gresanți de înaltă
presiune, grăsimi neminerale de uz industrial
[nu pentru combustibil], gudron de huilă (ulei
de -), lanolină, lanolină de uz industrial, lichide
de ungere, lichide sub formă de uleiuri, folosite
pentru prelucrarea metalelor, lubrifiant pentru
filiere și mașini de filetat, lubrifianți, lubrifianți
cu conținut scăzut de aditivi de fricțiune,
lubrifianți cu proprietăți de curățare, lubrifianți
cu pulverizare, lubrifianți de conducte, lubrifianți
de foraj, lubrifianți de grafit, lubrifianți de origine
agricolă, lubrifianți de origine sintetică, lubrifianți
folosiți ca uleiuri pentru angrenaje, lubrifianți
pe bază de ulei, lubrifianți pentru ambutisare
adâncă, lubrifianți pentru aparate chirurgicale,
lubrifianți pentru automobile, lubrifianți pentru
benzi transportoare care conțin un agent de
curățare, lubrifianți pentru cabluri, lubrifianți
pentru demontarea cauciucurilor pneumatice,
lubrifianți pentru echipamente agricole, lubrifianți

pentru forajul sondelor de petrol, lubrifianți
pentru gresarea vehiculelor, lubrifianți pentru
lanțuri transportoare care conțin un agent
de dezinfectare, lubrifianți pentru lanțuri
transportoare care conțin un inhibitor de
coroziune, lubrifianți pentru lanțuri de bicicletă,
lubrifianți pentru mașini-unelte, lubrifianți
pentru mașini industriale, lubrifianți pentru
materiale plastice, lubrifianți pentru montarea
cauciucurilor pneumatice, lubrifianți pentru
motoarele aeronavelor, lubrifianți pentru motoare
de automobil, lubrifianți pentru motoarele
vehiculelor, lubrifianți pentru prelucrarea
metalelor, lubrifianți pentru protecția lanțurilor de
fierăstraie, lubrifianți pentru suprafețe metalice,
lubrifianți pentru suprafețe polimerice, lubrifianți
pentru utilizare la cabluri telefonice coaxiale,
lubrifianți pentru utilizare la prelucrarea metalelor
lubrifianți pentru utilizare la cabluri de alimentare,
lubrifianți pentru utilizare la transportatoare,
lubrifianți pentru utilizare la cabluri metalice,
lubrifianți pentru utilizare la tăiere la mașină,
lubrifianți pentru utilizare în procesele industriale,
lubrifianți și unsori industriale, ceară și lichide,
lubrifianți sintetici, lubrifianți sintetici sub formă
de aerosoli, lubrifianți solizi, lubrifianți solizi de uz
industrial, lubrifianți solizi pentru textile, lubrifianți
sub formă de uleiuri, lubrifianți universali,
lubrifiere (unsori de -), oleină, parafină, parafine
industriale, preparate de impermeabilizare sub
formă de uleiuri pentru sistemele de pornire
a automobilelor, preparate penetrante care
constau în principal din uleiuri, preparate pentru
lubrifierea îmbinărilor, produse pentru îngrijirea
curelelor (unsori pentru curele), ricin (ulei de -
de uz tehnic), seu, substanțe de protecție pentru
metale [unsori], substanțe degripante (uleiuri),
ulei de floarea soarelui pentru uz industrial,
ulei de in folosit ca lubrifiant, ulei de rapiță
pentru lubrifierea utilajelor, ulei de proces pentru
utilizare în materiale de umplutură pentru bitum,
ulei de rapiță pentru uz industrial, ulei de
ricin pentru uz industrial, ulei de ricin pentru
uz tehnic, ulei de tăiere pentru prelucrarea
industrială a metalelor, ulei de transmisie pentru
automobile, ulei fiert de uz industrial, ulei
industrial pentru baterii, ulei pentru demulare,
ulei reciclat folosit în procesul de devulcanizare
a cauciucului, uleiuri albe, uleiuri animale de
uz industrial, uleiuri care conțin aditivi pentru
dispersia apei, uleiuri care conțin aditivi pentru
prevenirea ruginirii, uleiuri care conțin săruri
metalice dizolvate pentru utilizare ca aditivi
pentru bitum, uleiuri combustibile, uleiuri care
conțin săruri metalice dizolvate utilizate ca
aditivi pentru asfalt, uleiuri combustibile pe
bază de turbă, uleiuri de amortizare, uleiuri
de bază, uleiuri de cocos de uz industrial,
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uleiuri de flotație cu spumare, uleiuri de gresare,
uleiuri de gresare [lubrifianți industriali], uleiuri
de impregnare, uleiuri de impregnare pentru
combaterea coroziunii, uleiuri de lubrifiere pentru
motoare de autovehicule, uleiuri de lubrifiere
pentru echipamente auto, uleiuri de lubrifiere
pentru roți, uleiuri de lubrifiere sub formă de
uleiuri hidraulice, uleiuri de tăiere insolubile,
uleiuri de tăiere solubile, uleiuri de turnare,
uleiuri de umectare, uleiuri extrafine pentru
motoare, uleiuri fine pentru motoare, uleiuri
grele, uleiuri industriale folosite ca uleiuri de
călire, uleiuri întărite [uleiuri hidrogenate pentru
uz industrial], uleiuri izolante, uleiuri industriale
pentru lubrifierea suprafețelor, uleiuri lubrifiante
care conțin aditivi care protejează metalul
împotriva uzurii prin frecare, uleiuri lubrifiante
pentru imprimante laser, uleiuri lubrifiante pentru
fasonarea pieselor metalice, uleiuri lubrifiante
pentru răcirea metalelor în timpul tăierii, uleiuri
lubrifiante pentru tăierea pieselor metalice,
uleiuri lubrifiante pentru aparate industriale de
refrigerare, uleiuri lubrifiante pentru motoare pe
benzină, uleiuri lubrifiante pentru utilizare ca
lichid de tăiere, uleiuri lubrifiante pentru mașini
de cusut, uleiuri lubrifiante sintetice, uleiuri
minerale, uleiuri minerale lubrifiante, uleiuri
pentru automobile, uleiuri pentru angrenaje,
uleiuri pentru călirea metalelor, uleiuri pentru
conservarea zidăriei și pieilor, uleiuri pentru
lanțuri, uleiuri pentru demulare, uleiuri pentru
iluminat, uleiuri pentru motoare, uleiuri pentru
motoare de autovehicule, uleiuri pentru țesături,
uleiuri pentru transmisia hidrodinamică pentru
vehicule, uleiuri pentru tratamente termice
folosite în prelucrarea metalului, uleiuri pentru
tratarea suprafețelor, uleiuri pentru tratarea
termică a metalelor, uleiuri pentru turbine,
uleiuri pentru turbocompresoare, uleiuri pentru
utilizare ca aditivi la păcură, uleiuri pentru
utilizare cu mașini-unelte, uleiuri pentru vopsele,
uleiuri și grăsimi pentru conservarea pieilor,
uleiuri și grăsimi minerale de uz industrial
(nu pentru combustibil), uleiuri și gresanți de
lubrifiere, uleiuri și unsori industriale, lubrifianți,
uleiuri sintetice de compresor, uleiuri sintetice,
uleiuri sub presiune înaltă, uleiuri tehnice
pentru prelucrarea metalelor, uleiuri ușoare,
uleiuri vegetale pentru lubrifierea mașinilor de
prelucrare a alimentelor, unsoare pentru lanț,
unsoare pentru plăcuțe de frână, unsoare
pentru saboți de frână, unsori de impregnare,
unsoare pentru șasiu, unsori cu utilizări
tehnice, unsori industriale, unsori marine, unsori
pentru automobile (unsori auto), unsori pentru
lubrifierea angrenajelor deschise, unsori pentru
lubrifierea cablurilor, unsori pentru lubrifierea
îmbinărilor, unsori pentru mașini, unsori pentru

utilizare la rulmenți cu bile, emulsii de bitum
utilizabile drept combustibil, emulsii bituminoase
pentru combustibil, ulei de oase de uz industrial,
ulei de lampă cu agent insectifug, ulei de soia
de uz industrial, ulei de susan de uz industrial,
ulei fluxant folosit ca ingredient în compoziția
asfaltului, uleiuri de arahide de uz industrial,
uleiuri din semințe de bumbac de uz industrial,
uleiuri minerale pentru motor.
35. Administrație comercială, lucrări de birou,
administrare și compilare de baze de date
computerizate, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea vânzărilor, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, comandă
computerizată de stoc, gestiunea afacerilor
comerciale, organizarea afacerilor, planificare
de strategii de marketing, prelucrare de date
computerizate și de gestionare a bazelor de date
și servicii de marketing în domeniul generării,
transportului și comercializării produselor din
clasele 1 și 4, primirea, prelucrarea și
gestionarea comenzilor (lucrări de birou,
publicitate, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si cu ridicata, servicii
de consultanță în afaceri, servicii de consultanță
și asistență în domeniul strategiei comerciale,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de import și export, servicii
de intermediere și consultanță în afaceri în
domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lubrifianți, uleiuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lubrifianți, uleiuri,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de produse in mod special a celor
din clasele 1 si 4 (cu excepția transportului
acestora), permițând cliențior să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste produse,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────
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(210) M 2021 04387
(151) 04/06/2021
(732) AUTORITATEA NAȚIONALĂ

PENTRU ADMINISTRARE
ȘI REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAȚII, STR. DELEA
NOUA NR 2, ANCOM, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030925, ROMANIA

(540)

Veritel.ro Comparatorul
de oferte telecom

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 04388
(151) 04/06/2021
(732) SC CANTUP SRL, STRADA

ARSENALULUI, 14C, JUDETUL
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Nova Hotel,
Restaurant & Ballroom

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

43. Servicii hoteliere, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii de cazare
pentru evenimente, închiriere de săli pentru
evenimente sociale.

───────

(210) M 2021 04389
(151) 04/06/2021
(732) S.C. FERMA AVICOLĂ ȘERBAN

S.R.L., STR. PRINCIPALĂ, NR. 25,
FILIPEȘTI, COM. BOGDĂNEȘTI,
SEDIUL GRUP ȘERBAN,JUDETUL
BACAU, BOGDĂNEȘTI, 607071,
BACĂU, ROMANIA

(540)

MoldAvia
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(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.06; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
Yellow 60), negru (Pantone Black 20)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────

(210) M 2021 04390
(151) 04/06/2021
(732) BETFOLD TECH SRL, STRADA

I.C. BRATIANU, NR. 4, BLOC
A70, SCARA A, ETAJ 3, AP. 12,
JUDETUL VALCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

Sogno

(531)
Clasificare Viena:
26.01.05; 27.05.01; 27.05.02

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

41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere,

organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
și coordonare de concerte, organizare și
coordonare de concerte muzicale, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, organizare de petreceri.

───────

(210) M 2021 04391
(151) 04/06/2021
(732) FAMIFERMA SRL, ALEEA

MANASTIREA DEALU NR.
31D, JUDETUL DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130004,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
Moșia Chindia

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
produse lactate și înlocuitori, carne și produse
din carne, supe și baze de supă, extracte din
carne.
43. Servicii de ospitalitate (cazare).

───────
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(210) M 2021 04392
(151) 04/06/2021
(732) ANDREEA FELESCU, STR.

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

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

(540)
AFITOMATE

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume,
concentrate de tomate (piure), roșii conservate,
roșii decojite, roșii, preparate, concentrat de
roșii, roșii în conserva, extracte de roșii, suc
de roșii (bautura) pentru gătit, piure de roșii,
bulion (fiertura), legume conservate, legume la
conserva, legume procesate.
30. Sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sos de roșii, ketchup de roșii.
31. Produse agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi, legume proaspete, roșii
proaspete, roșii crude, roșii neprelucrate.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game diverse de produse preparate din rosii,
precum si legume proaspete, si roșii proaspete
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de comerţ în
spatiu fizic şi/ sau online, cu amănuntul şi/
sau cu ridicata a produselor proprii şi ale
tertilor, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
comenzilor de cumpărare.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, cultivarea rosiilor in

camp si in gradina, cultivarea rosiilor in sere si
solarii, plantarea răsadurilor de roșii, întreținerea
culturii de roșii, irigarea și fertilizarea tomatelor,
recoltarea tomatelor.

───────

(210) M 2021 04393
(151) 04/06/2021
(732) ANTENA 3 SA, B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA 14,
PARTER,SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ
1,SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ÎN PROFUNZIME

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:auriu (RGB
255,191,128), turcoaz (RGB 0,255,234)

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

35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar în cadrul
emisiunilor tv, emisiunilor de radio, ori pe site-
uri web, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, postarea de afişe și anunțuri
publicitare, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, organizare de abonamente la un
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canal de televiziune, calcularea cotei de audiență
pentru emisiuni de radio și televiziune, servicii de
aşezare în pagină în scopuri publicitare, scrierea
și publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, sondaje de opinie, relaţii publice, servicii
de telemarketing.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau programe și emisiuni de radio,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzarea prin intermediul televizorului, difuzarea
prin intermediul televiziunii prin cablu,
transmiterea de programe și emisiuni de
televiziune prin satelit, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune și/sau de radio prin
intermediul internetului, servicii de transmisie
de programe de televiziune în sistem pay-
per-view, comunicaţii prin terminalele de
calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, servicii
de teleconferinţă, servicii de videoconferinţă,
transmiterea fişierelor digitale, transmisia video
la cerere, furnizarea de camere de chat pe
internet.
41. Producţia de programe de radio şi de
televiziune, producţia de emisiuni de radio
şi de televiziune, producția de talk-show-
uri de televiziune și de radio, divertisment
radio, divertisment de televiziune, servicii
de instruire prin intermediul emisiunilor de
radio sau de televiziune, organizarea de
concursuri televizate, prezentare de programe
de televiziune, servicii ale studiourilor de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
pregătire de programe de televiziune, producție
de filme pentru televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
servicii jurnalistice, producția și prezentarea
unei emisiuni de televiziune care conține o
combinatie de anchete jurnalistice, investigații
jurnalistice, reportaje și dezbateri în platoul
televiziunii pe subiectele abordate, producție de
efecte speciale pentru televiziune, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, scrierea
de scenarii, altele decât cele publicitare,

închirierea de decoruri pentru studiouri de
televiziune, furnizarea de filme şi programe
de televiziune, nedescărcabile, prin servicii
de transmitere de video la cerere (video-on-
demand), găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la televiziune
sau radio, producere de programe de televiziune
în vederea difuzării pe dispozitive mobile,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
reportaje fotografice, fotografie, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, servicii
de publicare online, servicii de publicare
multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea și coordonarea
conferințelor, congreselor și simpozioanelor,
dublări, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, microfilmare, prezentarea
prestaţiilor live, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, scenarii,
altele decât cele publicitare, intervievarea
personajelor contemporane în scopuri educative
sau de divertisment.

───────
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(210) M 2021 04395
(151) 04/06/2021
(732) IULIUS MANAGEMENT CENTER

SRL, STR. PALAS, NR. 7A,
JUDETUL IASI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

FAMILY MARKET

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 24.17.02

(591) Culori revendicate:negru ( HEX
#171718), portocaliu ( HEX#F05C22)

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,

consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor imobiliare,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
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ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, furnizarea de
clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii oferite de
centrale telefonice (preluare apeluri telefonice),
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte

publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară, case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, evaluare financiară
a lemnului pe picior, evaluare financiară a
lânii, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor şi rambursărilor pentru
terţi, evaluări financiare ca răspuns la cererile
de ofertă, evaluări financiare ca răspuns la
cererile de propuneri (rfp), evaluare financiară
a costurilor de dezvoltare referitoare la
industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate, finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăţi cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi (finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri mutuale,
evaluare numismatică, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii de brokeri de
amanet, procesarea plăţilor, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăţilor
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efectuate cu cardul de debit, servicii de fonduri
de pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri, agenţi
de bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni,
servicii de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar sau custode.
37. Construcţia de clădiri, demolarea de
clădiri, întreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii
de realizare a zăpezii artificiale, asfaltare,
curăţarea şi repararea cazanelor, zidire,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor/impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere,
instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
întreţinerea şi repararea arzătoarelor, servicii
de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, încărcarea maşinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curăţenie),
servicii de încărcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea

şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor
de îmbrăcăminte, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, repararea încuietorilor
de siguranţă, repararea liniilor electrice,
restaurarea lucrărilor de artă, restaurarea
instrumentelor muzicale, reşaparea anvelopelor,
nituire, pavarea drumurilor, închirierea maşinilor
de măturat străzile, servicii pentru acoperişuri,
protecţie anticorozivă, întreţinerea şi repararea
seifurilor, sablare, construcţia de eşafodaje,
construcţia de nave, repararea pantofilor,
sterilizarea instrumentelor medicale, curăţarea
străzilor, întreţinerea şi repararea camerelor
de tezaur, întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi
repararea telefoanelor, acordarea instrumentelor
muzicale, echilibrarea anvelopelor, repararea
umbrelelor, construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
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a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
educaţie de tip şcoală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de
caligrafie, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de căţărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
servicii de interpretariat lingvistic, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop

publicitar, servicii de împrumut ale bibliotecii,
închirierea de aparate de iluminat pentru
scenele de teatru sau studiourile de televiziune,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, închirierea de
filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), şcoli,
grădiniţe, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, închirierea
simulatoarelor de antrenament, servicii de
evaluare a stării fizice pentru antrenamente,
pictură pe faţă, educaţie religioasă, instruirea
în sado (instruirea în ceremonia ceaiului),
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
închirierea de echipament pentru scufundări
libere, compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educaţie fizică,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de facilităţi pentru stadioane, închirierea de
decoruri pentru scenă, subtitrare, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare / servicii
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educaţionale / servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea terenurilor
de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte altele decat cele publicitare, servicii de
grădină zoologică.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni,
servicii oferite de pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
furnizarea de informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 04396
(151) 04/06/2021
(732) GAMA & GAMA S.R.L., COMUNA

CULCIU, NR.134/C, JUD SATU
MARE, CULCIU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA,
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)
INGREDIENTUL SECRET AL

REŢETELOR CU SUFLET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
ouă și produse din ouă, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
intestine pentru cârnați și imitații ale acestora,
carne și produse din carne, insecte și larve
preparate
30. Sare, mirodenii, arome si condimente, zahar,
indulcitori naturali, glazuri si umpluturi dulci,
produse apicole, respectiv: miere, propolis
pentru alimentatia umana, lăptişor de matcă
pentru alimentatia umana, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, cereale procesate,
amidon și produse preparate din acestea,
preparate pentru copt și drojdie.

───────
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(210) M 2021 04397
(151) 04/06/2021
(732) LELAND PIZZA S.R.L., STRADA

SALCIMILOR, BLOC 1/E, AP. 46,
JUD. MUREŞ, REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A,
AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PIZZERIA 221

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 08.01.25

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

35. Lucrari de birou, oferirea de informatii
comerciale şi consiliere pentru consumatori in
alegerea bunurilor si serviciilor, demonstratii cu
produse, raspandirea materialelor publicitare,
publicitate online pe o retea de calculatoare,
servicii de comanda online in domeniul
restaurantelor care ofera mancare la pachet si
livrare la domiciliu.
39. Transport, servicii de livrare a alimentelor,
livrare de alimente si bauturi pentru consum.
43. Servicii oferite de pizzerie, servicii de fast
– food, servicii de fast- food la pachet, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii oferite de
restaurant, servicii oferite de bar, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii oferite
de cafenea, servicii oferite de bufet, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), furnizarea de
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.

───────

(210) M 2021 04398
(151) 04/06/2021
(732) EUGENE ESTATE SA, STR. 16

DECEMBRIE 1989 NR. 16, JUD.
TIMIŞ, TIMISOARA, 300172, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
EUGENE ESTATE

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

36. Afaceri imobiliare
───────

(210) M 2021 04399
(151) 04/06/2021
(732) MANASIA SOCIETY SRL, STR.

STELEA SPATARU NR.13,
BUCURESTI, 030211, ROMANIA

(540)
manasia check-in

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2021 04400
(151) 04/06/2021
(732) YILDIZ&YILMAZ SRL,

BULEVARDUL REPUBLICII NR
15, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
Regina Noptii

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
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masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de catering pentru restaurante fast-food
cu autoservire, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast food la pachet, servicii
oferite de fast-fooduri.

───────

(210) M 2021 04401
(151) 05/06/2021
(732) SC INPA FASHION SRL,

STR.ZAVOIULUI NR 18, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200210, DOLJ,
ROMANIA

(540)

pala PIZZA DEL SUD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante fast-food, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, pizzerii, servicii de fast food la pachet,
servicii oferite de fast-fooduri.

───────

(210) M 2021 04402
(151) 05/06/2021
(732) GLOBAL MARKETING & ADS

SRL, STR. IPSILANTI, NR. 22,
JUD. IAŞI, IAŞI, 700029, IAȘI,
ROMANIA

(540)
Am fost in VACANTA

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

35. Publicitate, publicitate online, servicii de
agenții de publicitate, publicitate și marketing,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii promoționale de publicitate,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
publicitate și marketing, servicii de agenție de
publicitate, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate privind industria turismului.
41. Editare de fotografii, publicarea de fotografii.
43. Cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară,
rezervare pe internet de cazare temporară,
rezervări de spații de cazare temporară,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
cazare temporară la hoteluri și moteluri,
organizare și furnizare de cazare temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară.

───────

(210) M 2021 04403
(151) 05/06/2021
(732) DING COMMUNICATION SRL,

STR. GREFIERULUI, NR. 2, JUD.
DOLJ, DOBRIDOR, 207416, DOLJ,
ROMANIA

(540)
FLIPPY

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

22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
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plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.

───────

(210) M 2021 04405
(151) 06/06/2021
(732) UTILDISTRIBUTIE SRL, STR.

VARARIEI 51, BL. G-6, SC. B,
AP. 17, JUD. VASLUI, BARLAD,
VASLUI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU, 2, JUD.
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)
WINONE

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

8. Discuri abrazive (piese pentru scule de
mână).

───────

(210) M 2021 04406
(151) 06/06/2021
(732) GALLEON GROUP ENTERPRISE

SRL, STR. LUCA CRAIOVEANU
NR. 9, CAMERA 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

PEST DEFEND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 03.07.01

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

5. Dezinfectanti.
───────

(210) M 2021 04407
(151) 06/06/2021
(732) ADRIAN GABRIEL MIHAILA,

BD THEODOR PALLADY, 23, BL.
V10, SC. B, AP. 46, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032256, ROMANIA

(540)
ADNANA

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

41. Interpretare de muzică și canto, prezentare
de spectacole în direct, organizare de spectacole
de dans, servicii oferite de școli de dans,
organizare de cursuri de dans.

───────



ERATĂ 

 

Referitor la cererea de marcă depusă în data de 28.05.2021, număr de depozit  M 2021 04240, publicată 

în data de 04.06.2021, clasele de produse și servicii sunt: 

35 

Consiliere în afaceri privind francizarea de restaurante; administrarea afacerilor în sistem de franciză; 

consultanţă privind conducerea întreprinderilor în sistem de franciză; furnizare de asistenţă pentru 

înfiinţarea unei afaceri în sistem de franciză; administrare a afacerilor pentru restaurante; asistenţă 

pentru administrarea afacerilor în domeniul înfiinţării şi exploatării restaurantelor; servicii de comandă 

online în domeniul restaurantelor care oferă mâncare la pachet şi livrare la domiciliu. 

39 

Servicii de livrare de mâncare; livrare de alimente şi băuturi preparate pentru consum. 

43 

Servicii de furnizare de alimente şi băuturi; servicii de bar, servicii de restaurant; servicii de catering care 

constau în furnizarea de produse alimentare şi băuturi; servicii de mâncare la pachet (take-away); 

servicii de cazare temporară. 

 

 


