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Cereri Mărci publicate în 11/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 05716 04/08/2021 DOCTOR BIO SRL PLANTELE STIU DE CE

3 M 2021 05769 04/08/2021 SELECT MEDICALROX SRL BIOSANT

4 M 2021 05770 04/08/2021 LOREDANA DRAGOMIR
ALEX-GIORGIAN VOICU

QViT

5 M 2021 05771 04/08/2021 CONF.CORP.COOP. F.A. GOLD ACTION

6 M 2021 05772 04/08/2021 Fundatia Centrul româno-
american

41 pentru România

7 M 2021 05773 04/08/2021 ASOCIATIA DE MANAGEMENT
AL DESTINATIEI TURISTICE
DELTA DUNARII

ASOCIAŢIA DE MANAGEMENT
AL DESTINATIEI TURISTICE
DELTA DUNARII

8 M 2021 05774 04/08/2021 NUTU - SHOPALL SRL NTDALL

9 M 2021 05775 04/08/2021 GRĂDINIȚA CU PROGRAM
PRELUNGIT NEGHINIȚĂ

NEGHINIȚĂ Copilărie, bucurie,
în neghiniţă-i armonie

10 M 2021 05776 04/08/2021 MEDIALOGIC STUDIO SRL M MEDIALOGIC STUDIO

11 M 2021 05777 04/08/2021 CRAMA TRACICA SRL AGONIE & EXTAZ

12 M 2021 05778 04/08/2021 SC MEGA IMAGE SRL MEGA

13 M 2021 05779 04/08/2021 LILA ROSSA ENGROS SRL loomax

14 M 2021 05780 04/08/2021 GANZ AUTO CENTER SRL Ganz Auto Center

15 M 2021 05782 04/08/2021 SC BRADET SRL BIO

16 M 2021 05783 04/08/2021 ASTRID IMPEX SRL ASTRID FASHION STORE

17 M 2021 05784 04/08/2021 DAN DOBROVOLSCHI Axa Optic

18 M 2021 05785 04/08/2021 URBAN FAIRY SRL TRENDYNAPPY

19 M 2021 05786 04/08/2021 POLICLINICA UNION SRL POLICLINICA UNION

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05637 03/08/2021 SYSTEM LUX WASH SRL Lux Wash
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REPUBLICII 47, JUDEŢ BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

Lux Wash

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru ( HEX
#2b2a29), verde (HEX #009846), alb
(HEX #fefefe), rosu (HEX #e31e23)

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

37. Instalare de utilaje, reparații de utilaje,
servicii de instalare pentru utilaje, servicii de
întreținere a utilajelor.
42. Testare de utilaje, monitorizarea stării
utilajelor.

───────

(210) M 2021 05716
(151) 04/08/2021
(732) DOCTOR BIO SRL, BD. MAMAIA

NR.158, ET.6, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
PLANTELE STIU DE CE

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

1. Fertilizatori lichizi, fertilizatori pentru plante,
compost, balegar, ingrasaminte, preparate
biologice pentru utilizare in industrie si stiinte,
biostimulare pentru plante.
5. Produse pentru distrugerea daunatorilor,
fungicide, erbicide, insecticide.
35. Servicii de comert cu amanuntul si cu ridicata
cu: produse pentru distrugerea daunatorilor,
fungicide, erbicide, fertilizatori lichizi, fertilizatori
pentru plante, compost, balegar, ingrasaminte,
preparate biologice pentru utilizare in industrie si
stiinte.

───────

(210) M 2021 05769
(151) 04/08/2021
(732) SELECT MEDICALROX SRL, STR.

PROGRESULUI NR. 1, CAMERA 1,
JUDEȚUL ILFOV, SAT BERCENI,
COMUNA BERCENI, 077020,
ROMANIA

(540)
BIOSANT

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare și
didactice.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2021 05770
(151) 04/08/2021
(732) LOREDANA DRAGOMIR, AL.

DEALUL MACINULUI, BL.451,
SC.5, AP. 208, BUCURESTI,
062043, ROMANIA
ALEX-GIORGIAN VOICU,
INTRAREA CRINULUI NR. 18,
JUDEȚUL ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

QViT

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 05.03.14; 24.13.24; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1F1F1D), portocaliu (HEX #F1A031)

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

1. Vitamine pentru industria alimentară, vitamine
pentru fabricarea de produse cosmetice,

(210) M 2021 05637
(151) 03/08/2021
(732) SYSTEM LUX WASH SRL, CALEA
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vitamine pentru fabricarea de produse
farmaceutice, vitamine destinate utilizării în
fabricarea de suplimente alimentare.
5. Suplimente nutritive, vitamine gumate,
vitamine și preparate cu vitamine, picături
cu vitamine, preparate cu vitamine, vitamine
pentru animale, tablete de vitamine, produse
igienice pentru medicină, preparate și
articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, preparate și articole
sanitare, suplimente alimentare si preparate
dietetice, plasturi, alimente pentru bebeluși,
preparate farmaceutice, dulciuri farmaceutice,
farmaceutice injectabile, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru răceală, produse
farmaceutice homeopate, produse chimico
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tuse, preparate farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice antibacteriene, produse
farmaceutice pentru ochi, loțiuni farmaceutice
pentru piele, preparate farmaceutice analgezice
efervescente, preparate farmaceutice pentru
tratarea diabetului, preparate farmaceutice
pentru prevenirea alergiilor, produse
farmaceutice pentru tratarea halitozei,
produse farmaceutice pentru tratarea
bolilor respiratorii, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru sistemul nervos
periferic, preparate farmaceutice destinate
utilizării în urologie, preparate farmaceutice
pentru activarea funcției celulare, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolilor virale,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor digestive, compoziții farmaceutice,
produse farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse
farmaceutice cardiovasculare, preparate
farmaceutice pentru animale, balsamuri de
buze farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru tratarea osteoporozei, preparate
farmaceutice pentru prevenirea osteoporozei,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
hipercolesterolemiei, preparate farmaceutice
pentru tratamentul hiperlipidemiei, produse
farmaceutice pentru tratarea osteopatiei,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
vergeturilor, produse farmaceutice pentru
tratarea astmului, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreții, preparate și
substanțe farmaceutice antialergice, preparate
farmaceutice pentru reglarea imunității,
preparate farmaceutice care conțin cafeina,
produse farmaceutice pentru stimularea erecției,
preparate farmaceutice pentru uz uman, produse
farmaceutice pentru tratarea hipoglicemiei,
preparate farmaceutice pentru prevenirea

diabetului, creme pentru acnee (preparate
farmaceutice), preparate farmaceutice pentru
leziunile pielii, preparate farmaceutice pentru
tratamentul esofagitei, produse farmaceutice
pentru tratarea rinitei alergice, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
produse farmaceutice pentru tratarea depresiei,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea părului,
produse farmaceutice pentru tratarea bolilor
infecțioase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolilor osoase,
preparate farmaceutice pentru tratarea leziunile
sportivilor, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolii cardiovasculare, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolii parkinson,
preparate farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor inflamatorii, produse farmaceutice
pentru tratarea disfuncției erectile, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
scheletice, preparate farmaceutice pentru
tratarea afecțiunilor reumatice, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
autoimune, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
oculare, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor gastrointestinale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
metabolice, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor oculare,
produse farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
epidermice, preparate farmaceutice pentru
tratamentul afecțiunilor musculo-scheletice,
substanțe farmaceutice care afectează sistemul
nervos periferic, produse și preparate
farmaceutice pentru prevenirea vergeturilor,
produse farmaceutice de regenerare a
țesuturilor, extracte din drojdie pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului nervos,
preparate farmaceutice pentru prevenirea bolilor
sistemului imunitar, preparate și substanțe
farmaceutice pentru prevenirea cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
preparate farmaceutice pentru ameliorarea
mușcăturilor de insecte, preparate farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor de rinichi,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului imunitar, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
sistemului nervos, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului
respirator, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor sistemului endocrin, produse
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farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului digestiv, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor organelor senzoriale,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului metabolic, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului metabolic, produse de curățare
pentru acnee (preparate farmaceutice), produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor și tulburărilor ochilor,
produse farmaceutice pentru descurajarea
obiceiului de a fuma, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului musculo-
scheletic, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului genito-
urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
simptomelor bolilor provocate de radiații,
preparate farmaceutice pentru tratarea pielii
uscate în timpul sarcinii, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor sistemului nervos central
(snc), produse și preparate farmaceutice pentru
hidratarea pielii în timpul sarcinii, produse și
preparate farmaceutice împotriva pielii uscate
cauzate de sarcină, preparate farmaceutice
pentru prevenirea petelor pe piele în timpul
sarcinii, preparate cu amestec de vitamine,
suplimente pe bază de vitamine, plasturi cu
suplimente de vitamine, preparate cu minerale
și vitamine, suplimente pe bază de vitamine
pentru animale, suplimente cu vitamine utilizate
în dializa renală, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
băuturi îmbogățite cu vitamine de uz medical,
preparate care asigură organismului vitaminele
și microelementele necesare.
16. Broșuri cu informații farmaceutice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale.
39. Depozitare de produse farmaceutice.
42. Dezvoltare de produse farmaceutice.

───────

(210) M 2021 05771
(151) 04/08/2021
(732) CONF.CORP.COOP. F.A., STR.

BRESTEI NR 3C, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
GOLD ACTION

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

36. Servicii de depunere în casete valorice,
servicii financiare, monetare și bancare,
colectarea de fonduri și sponsorizare.

───────

(210) M 2021 05772
(151) 04/08/2021
(732) Fundatia Centrul româno-

american, B-DUL UNIRII NR. 57,
BL. E4, SC. 4, ET. 6-7, AP. 111,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

41 pentru România

(531) Clasificare Viena:
24.01.03; 24.01.09; 03.01.08; 27.05.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:gri, negru, albastru,
maron, roşu, galben, alb

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
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și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2021 05773
(151) 04/08/2021
(732) ASOCIATIA DE MANAGEMENT

AL DESTINATIEI TURISTICE
DELTA DUNARII, STR. ISACCEI
NR. 2, CORP D, ET. 3, JUD.
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
B-DUL UNIRII NR. 16C, ET. 3, AP.
12, JUD. BUZĂU, BUZĂU, 120013,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

ASOCIAŢIA DE
MANAGEMENT AL

DESTINATIEI TURISTICE
DELTA DUNARII

(531) Clasificare Viena:
03.07.07; 18.03.01; 01.03.01; 05.11.01;
06.03.01; 29.01.14

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

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

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

───────

(210) M 2021 05774
(151) 04/08/2021
(732) NUTU - SHOPALL SRL, STRADA

ION SLAVICI, NR. 98, AP.4,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)
NTDALL

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

8. Mașini de tuns, mașini de tuns (manuale),
mașini electrice de tuns, mașini de tuns
electrice, mașini de tuns barba, mașini de
tuns părul, electrice și neelectrice, mașini de
tuns pentru animale, mașini de tuns (unelte
acționate manual), instrumente manuale folosite
în îngrijirea frumuseții, aparate operate manual
pentru îngrijirea cosmetică a sprâncenelor.
9. Telecomenzi pentru comanda produselor
electronice, repertoare electrice sau electronice,
tablete grafice, tablete grafice digitale, tastaturi
pentru tablete, suporturi de tablete adaptate
pentru folosirea în automobile, tablete, tablete
digitale, folii de protecție pentru tablete,
huse pentru tablete, stații de andocare
pentru tablete, huse din piele pentru tablete,
filtre pentru monitorul calculatorului, boxe
de monitor, aparate de monitorizare pentru
televiziune, camere de monitorizare în rețea,
camere de monitorizare în rețea pentru
supraveghere, plăci pentru pc, carduri pentru
pc, echipamente pentru testarea și calibrarea
componentelor de calculator, filtre pentru ecrane
de calculator și televizoare, filtre anti-reflex
pentru ecrane de televizor și calculator, boxe
de calculator, hardware de calculator pentru
procesare de semnale audio și video, plăci
de interfață de calculator, buffer (memorie
intermediară) de calculator, adaptoare de
carduri pentru calculator, plăci de accelerare
pentru calculator, chipset-uri de calculator,
plăci anexe pentru calculator, porturi seriale
pentru calculator, porturi paralele de calculator,
carcase de calculator, subansambluri pentru
calculator, magistrale de calculator, cipuri de
calculator, hardware pentru calculator, sisteme
de calculator interactive, suporturi pentru
echipamente de calculator, componente și
piese de calculator, huse pentru tastaturi
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de calculator, stații de lucru (echipament de
calculator), module hardware de calculator
utilizate în dispozitive electronice care folosesc
internetul lucrurilor (iot), chipset-uri de calculator
destinate utilizării la transmisia de date către
și de la o unitate centrală de procesare,
sisteme de operare, software de suport
pentru sisteme, programe de sisteme de
operare pentru rețele, software de calculator
pentru migrarea între distinctele sisteme de
operare folosite de rețeaua informatică, sisteme
de operare a calculatorului, software pentru
sisteme de operare pe calculator, programe
pentru sisteme de operare pentru telefoane
inteligente, programe pentru sisteme de operare
pentru televizoare inteligente, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, sisteme
informatice, sisteme pe cip (soc), sisteme
audio-vizuale, sisteme electronice de navigație,
monitoare, monitoare color, monitoare led,
monitoare lcd, monitoare video, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare
pentru proiectare video, monitoare (programe
de calculator), monitoare cu ecran plat,
dispozitive de montare pentru monitoare,
suporturi de fixare adaptate pentru monitoare
de calculator, dispozitive de navigație gps,
software pentru sisteme de navigație gps,
senzori giroscopici care folosesc funcții gps,
aparate de sistem de poziționare globală (gps),
transmițătoare pentru sisteme de poziționare
globală (gps), software informatic pentru sisteme
de poziționare globală (gps), receptoare pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
pentru controlul sistemelor de mediu, de acces și
de securitate pentru clădiri, sisteme electronice
de securitate pentru rețele casnice, sisteme de
alarmă de securitate (altele decât cele pentru
vehicule), controlere fără fir pentru monitorizarea
și controlul de la distanță a funcției și stării
sistemelor de securitate, căști audio, căști
audiovizuale pentru jocuri video, microscoape
pentru ateliere de lăcătușerie și sculărie,
lacăte electronice, lacăte inteligente, lactometre,
videoproiectoare, telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane mobile, baterii pentru telefoane
mobile, carcase pentru telefoane mobile, afișaje
pentru telefoane mobile, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare),
routere wireless, emițătoare și receptoare
wireless, dispozitive periferice de calculator,
mouse (periferice de calculator), firmware pentru
periferice de calculatoare, componente de
calculator periferice fără fir, dispozitive periferice
pentru reproducerea de date, periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare, aparate
de codare a cardurilor de credit (dispozitive
periferice pentru calculatoare), imprimante,

imprimante video, imprimante fotografice,
imprimante color, comutatoare imprimante,
imprimante xerox, servere pentru imprimante,
cabluri pentru imprimante, imprimante pentru
calculator, imprimante multifuncționale (mfp),
aparate cu telecomandă pentru instalații de
aer condiționat, laptopuri, încărcătoare de
baterii pentru laptop-uri, calculatoare, casti
fara fir, căști fără fir, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, camere web, sisteme de
alarmă, senzori de alarmă, avertizoare cu
sirene de alarmă, aparate de semnalizare,
aparate și instrumente de semnalizare, camere
video digitale, camere video de supraveghere,
camere video de securitate, camere video de
bord, camere video pentru vehicule, camere
video pentru endoscopie de uz industrial,
echipamente endoscopice de uz industrial,
software de diagnoză la distanță, software
pentru diagnoză și depanare, aparate pentru
diagnoza instalațiilor de energie electrică,
stilouri testere pentru tensiune electrică, testere
pentru baterii și acumulatoare, testere pentru
baterii, cabluri de măsurare multimetrică,
dispozitive de măsurare, multimetre, multimetre
pliabile, multimetre digitale, ceasuri inteligente,
brățări inteligente, difuzoare inteligente,
încuietori inteligente, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, lacăte (electrice) pentru
biciclete, amplificatoare, amplificatoare electrice,
amplificatoare electronice, amplificatoare
digitale, amplificatoare de semnal fără fir,
amplificatoare electrice pentru semnale sonore,
receptoare radar cu amplificatoare., lacăte
cu amprentă digitala, căști fără fir pentru
calculatoare tableta, imprimante scannere,
monitoare pentru semnalizare digitala, sisteme
de comandă cu microprocesor, monitoare pentru
tableta
11. Ventilatoare de uz casnic, ventilatoare
electrice fără pale, ventilatoare electrice de uz
personal, aparate mobile de aer condiționat,
aparate de aer condiționat portabile, filtre pentru
aer condiționat, aparate de aer condiționat
electrice, ventilatoare de aer condiționat,
instalații de aer condiționat pentru uz casnic,
aparate de aer condiționat pentru uz casnic,
ventilatoare de uz comercial, instalații de aer
condiționat de uz comercial, aparate de aer
condiționat de uz comercial.
12. Scutere electrice, scutere electrice cu o
roată, scutere electrice cu autobalans cu o roată,
trotinete (vehicule).
28. Aparate de interior pentru fitness, roți pentru
exerciții abdominale pentru fitness.

───────
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(210) M 2021 05775
(151) 04/08/2021
(732) GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NEGHINIȚĂ, STR.
CORNELIU COPOSU NR.20, JUD.
CLUJ, CLUJ - NAPOCA, 400235,
CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR 12, AP.3, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

NEGHINIȚĂ Copilărie, bucurie,
în neghiniţă-i armonie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.05.02; 02.09.15; 06.07.25

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

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

16. Hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice
20. Mobilă și mobilier, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului
28. Articole și echipament de sport, jucării, jocuri
și articole de joacă, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare îmbrăcăminte,
încălțăminte, servicii de vânzare produse din
lemn, servicii de vânzare tipărituri, servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 05776
(151) 04/08/2021
(732) MEDIALOGIC STUDIO SRL, STR.

AMURGULUI NR. 2G, LOCUINTA
NR. 3, JUDEŢ ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

M MEDIALOGIC STUDIO

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
portocaliu

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

40. Imprimare, imprimare digitală, imprimare
3d, imprimare și developare fotografică și
cinematografică, servicii de tipărire digitală
la cerere de cărți și alte documente,
tipărire de materiale publicitare, servicii
de tipărire de articole de papetărie,
tipărire ștampile, colaționare (legare) de
materiale tipărite, servicii de finisare (pliere)
a materialelor tipărite, tipărire de cărți,
imprimare în relief personalizată a articolelor
de îmbrăcăminte cu modele decorative,
imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane,
imprimare de imagini pe obiecte, imprimarea
desenelor, reproducere fotografică, reproducere
de diapozitive fotografice, reproducerea de filme
cinematografice, multiplicare de discuri audio,
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multiplicare de benzi audio, multiplicare de
casete audio, multiplicare de înregistrări pe
bandă.
41. Înregistrări de muzică, producție de
înregistrări audiovizuale, servicii de înregistrări
audio, servicii de înregistrări sonore, producție
de înregistrări muzicale, închirierea studiourilor
de înregistrări, producție de înregistrări
video, înregistrări pe bandă video, editare
de înregistrări video, editare de înregistrări
audio, producție de înregistrări master audio,
înregistrări pe benzi video (filmare), servicii
ale studiourilor pentru înregistrări video, servicii
pentru difuzarea de înregistrări video, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, producție
de înregistrări educative audio și video, servicii
oferite de studiouri pentru repetiții (înregistrări),
producție de divertisment sub formă de
înregistrări audio, furnizare de înregistrări audio
digitale, nedescărcabile, de pe internet, servicii
ale studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, furnizare de echipamente
de înregistrare, editare sau înregistrare de
sunete și imagini, servicii de studio pentru
înregistrarea filmelor cinematografice, producție
de materiale muzicale într-un studio de
înregistrare, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, spectacole
muzicale, producție de spectacole, organizare
de spectacole muzicale, divertisment de tipul
concertelor, organizare și coordonare de
concerte, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de concerte.
42. Proiectare la comandă de pachete de
software, dezvoltare software, programare și
implementare, servicii de consultanță pentru
software, proiectare de sisteme software grafice,
design și dezvoltare de software, servicii de
personalizare de software, consultanță tehnică
pentru aplicarea și utilizarea software-ului de
calculator, consultanță în materie de proiectare
și dezvoltare de software, reparare de software
de calculator, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
dezvoltare de programe de procesare a datelor
pe bază de comandă de la terți, programare de
pagini web personalizate, proiectare și creare de
pagini principale și pagini web, consultanță în
materie de design de pagini web.

───────

(210) M 2021 05777
(151) 04/08/2021
(732) CRAMA TRACICA SRL, CALEA

SEVERINULUI, NR.40, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)
AGONIE & EXTAZ

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi pe
bază de vin.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, toate aceste servicii
referitoare la produsele cuprinse în clasa 33.

───────

(210) M 2021 05778
(151) 04/08/2021
(732) SC MEGA IMAGE SRL, B-

DUL TIMIȘOARA, NR. 26, ET.
2, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MEGA

(531) Clasificare Viena:
03.01.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb (Pantone 000C
White), gri (Pantone Warm Grey 6),
negru (Pantone Black), roşu (Pantone
Bright Red)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,

cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi 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 funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
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şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, împletitură şi broderie, panglici şi
funde pentru mercerie, nasturi, copci de tip moş
şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
decoraţiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,

compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 05779
(151) 04/08/2021
(732) LILA ROSSA ENGROS SRL,

B-DUL VOLUNTARI NR.81A,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

loomax

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, articole de bijuterie, articole
de bijuterie , instrumente de cronometrare ,
instrumente cronologice, produse de bijuterie.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2021 05780
(151) 04/08/2021
(732) GANZ AUTO CENTER SRL, STR.

CLOPOTARI NR. 8, BLOC 612, SC
B, ETAJ 1, AP. 6, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDETUL
IASI, IASI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Ganz Auto Center

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.03

(591) Culori revendicate:rosu
(Pantone1795C), negru (Pantone
Black6C), albastru (Pantone 2757C),
gri (Pantone 425C)

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

35. 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 (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii 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
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 cu 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,
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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 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, 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,
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, 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, servicii 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, 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, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, promovarea vânzarilor 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, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de

birou), 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, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de comerţ cu vehicule.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii actuariale, 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, 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, servicii de brokeraj vamal
financiar, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor şi/sau rambursărilor pentru
terţi, evaluări financiare ca răspuns la cererile
de ofertă, evaluări financiare ca răspuns la
cererile de propuneri (rfp), studii financiare,
servicii financiare, subscrierea asigurărilor de
incediu, evaluare fiscală, 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, transfer electronic de monede
virtuale, elaborare de cotații pentru estimare
de costuri, multifinanțare, servicii de plăţi
cu portofel electronic, schimb financiar de
monede virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea
vehiculelor, împrumuturi în schimbul titlurilor
de valoare, subscrierea asigurărilor de
viaţă, împrumuturi (finanţare), 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 efectuate cu cardul
de credit, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de debit, servicii de fonduri de pensii private,
închirierea bunurilor imobiliare, oferirea de
reduceri întreprinderilor participante ale terţilor
prin utilizarea unui card de membru, evaluarea
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costurilor de reparaţie (evaluare financiară),
servicii de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, servicii de
împrumut, de credit și leasing financiar, servicii
financiare privind leasingul de vehicule.
39. Transportul cu maşini blindate, închirierea
de ambarcaţiuni, transportul cu ambarcaţiunile,
depozitarea de ambarcaţiuni, rezervarea
locurilor de călătorie, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, servicii de şoferie, servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, furnizarea
de direcţii de deplasare în scopuri de
călătorie, francarea corespondenţei, transportul
de mărfuri (transportul maritim de bunuri),
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
servicii de agenţie de transport (expediere
(am.)), servicii de agenţie de transport,
transportul de mărfuri, închirierea de garaje,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare, înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transport, transportul turiştilor, servicii
de broker de transport, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, informaţii despre transport, logistica
transporturilor, rezervări de călătorie, transportul
de mobilier, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, împachetarea bunurilor.

───────

(210) M 2021 05782
(151) 04/08/2021
(732) SC BRADET SRL, STRADA

PRINCIPALA 14, JUDETUL
ARGES, BRADETU, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

BIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13

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

29. Produse lactate, smântână (produse
lactate), produse lactate tartinabile, produse
lactate și înlocuitori, deserturi preparate din
produse lactate, băuturi pe bază de produse
lactate.

───────
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(210) M 2021 05783
(151) 04/08/2021
(732) ASTRID IMPEX SRL, STR.ION

CREANGĂ, NR.2A, JUDETUL
CLUJ, DEJ, 405200, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.
3, BL. D8, AP. 31, JUDEŢUL CLUJ,
DEJ, 405200

(540)

ASTRID FASHION STORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 513
C), negru

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

14. Bijuterii, în special brățări, cercei, clipsuri ca
bijuterii, diademe, ornamente pentru coafuri de
mireasă, sub formă de diademe.
18. Portmonee, poșete, poșete de seară.
25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte
de ocazie de seară și de zi, articole de
îmbrăcăminte de stadă, articole de îmbrăcăminte
de sport, articole de îmbrăcăminte din piele și
din imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
din material de blugi, cape, pelerine, eșarfe,
curele (accesorii vestimentare), încălțăminte,
încălțăminte de ocazie, încălțăminte de stradă,
încălțăminte sport.
35. Servicii de comerț, servicii de agenții
de import-export, regruparea în avantajul
terţilor a articolelor de bijuterie, îmbrăcăminte,
încălţăminte (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod în magazine sau on-
line, servicii oferite de un lanţ de magazine
(toate aceste servicii pentru produsele aferente

claselor 14,18,25), organizarea de prezentări de
modă în scop promoțional.

───────

(210) M 2021 05784
(151) 04/08/2021
(732) DAN DOBROVOLSCHI, STR.

I.C. BRATIANU, NR 5, JUDETUL
VASLUI, MUNICIPIUL BARLAD,
VASLUI, ROMANIA

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

(540)

Axa Optic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
9. Ochelari (optică), lentile corectoare (optică),
produse de optică, ochelari, lentile pentru
ochelari, ochelari inteligenți, ochelari de vedere,
suporturi pentru ochelari, ochelari de soare,
tocuri de ochelari, rame de ochelari, ochelari
de mărire, ochelari, ochelari de soare și lentile
de contact, rame pentru ochelari de vedere și
ochelari de soare, lentile pentru ochelari de
vedere, ochelari de vedere (articole optice),
lentile pentru ochelari de soare, ochelari de
corecție pentru daltonism, ochelari de protecție
pentru protejarea ochilor, tocuri de ochelari de
vedere, tocuri pentru ochelari de vedere și de
soare, lentile oftalmologice, lentile optice, lentile,
cutii pentru lentile de contact, lentile de schimb
pentru ochelari, cutii pentru lentilele de contact.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu ridicata,
cu amanuntul si online în legătură cu
produse de optica, in special ochelari medicali,
rame, lentile si ochelari de soare, publicitate,
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inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
intermediere comercială, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, regruparea în
avantajul terţilor a ochelarilor, a lentilelor de
contact şi alte produse similare (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, în locaţii
specializate.
44. Servicii de oftalmologie, optometrie, servicii
de optometrie, servicii prestate de opticieni,
servicii de testare a vederii (opticieni), servicii
de asistență medicală pentru oameni, servicii
medicale, furnizare de servicii medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii de
îngrijiri medicale, servicii de examinări medicale,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii medicale și de sănătate,
servicii medicale de evaluare a sănătății, servicii
de informare cu privire la lentile de contact,
imagistică optică pentru diagnosticare medicala,
servicii de asistență medicala, management
de servicii de asistență medicala, furnizare de
informații despre servicii de asistență medicala

───────

(210) M 2021 05785
(151) 04/08/2021
(732) URBAN FAIRY SRL, STR. NR. 259,

JUDEȚ BIHOR, TĂMĂȘEU, 417056,
BIHOR, ROMANIA

(540)
TRENDYNAPPY

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

5. Scutece pentru bebeluși, scutece chiloței
pentru bebeluși, chiloței (scutece) pentru
bebeluși, scutece de înot pentru bebeluși,
scutece de înot pentru bebeluși, refolosibile,
scutece de înot de unică folosință pentru
bebeluși, scutece de înot de unică folosință
pentru copii și bebeluși, învelitori de scutece,
căptușeli de unică folosință pentru scutece
de bebeluși, căptușeli de unică folosință din
celuloză pentru scutece, chiloți de unică folosință
pentru învățarea la oliță (scutece), chiloți de
unică folosință pentru sugarii care învață să
folosească toaleta, chiloți de unică folosință, din
hârtie sau celuloză, pentru copiii care învață
să folosească toaleta, scutece textile, scutece
de pânză, prosoape sanitare, articole sanitare

absorbante, articole absorbante pentru igiena
personală, chiloți igienici, îmbrăcăminte pentru
incontinență, absorbante pentru incontinență,
scutece pentru incontinență, scutece igienice
pentru incontinență, chiloți absorbanți pentru
incontinență, tampoane pentru persoanele care
suferă de incontinență, scutece tip chilot
pentru persoanele cu incontinență, absorbante
menstruale, lenjerie intimă pentru scopuri
sanitare, îmbrăcăminte sanitară, tampoane,
tampoane pentru alăptat, tampoane textile,
absorbante textile.
25. Scutece (îmbrăcăminte), scutece tip chilot
(îmbrăcăminte), bavete din pânză, bavete, cu
excepția celor din hârtie, bavete pentru copii (nu
din hârtie), bavete cu mâneci, nu din hârtie.

───────

(210) M 2021 05786
(151) 04/08/2021
(732) POLICLINICA UNION SRL, STR.

BUCEGI NR.13-15, AP.11, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400667,
CLUJ, ROMANIA

(740) RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.3,
BLOC D8, AP.31, JUDEȚ CLUJ,
DEJ, 405200, CLUJ, ROMANIA

(540)
POLICLINICA UNION

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

44. Servicii medicale și de sănătate, servicii de
îngrijire medicale, servicii medicale oferite de
policlinici, clinici și spitale, asistență medicală
specializată.

───────


