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Cereri Mărci publicate în 11/10/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06412 04/10/2021 TEODOR TRAIAN MAGHIAR HIGHLAND VARADINUM EST.

2020

TERMET

3 M 2021 07107 04/10/2021 MIKONIST CONCEPT SRL Tesori d'Oriente

4 M 2021 07108 04/10/2021 MIKONIST CONCEPT SRL Tesori d'Oriente

5 M 2021 07112 04/10/2021 CLAUDIU MICULICI B BANATU' JUNIOR

6 M 2021 07113 04/10/2021 ANDREI GABRIEL NEBUNOIU MAN NEBUNIT

7 M 2021 07114 04/10/2021 DORU DRAGAN RUSU No Fakes Allowed

8 M 2021 07115 04/10/2021 ANDREI-DANIEL CRISTEA INVESTING in PROPERTY

9 M 2021 07116 04/10/2021 ANTIBIOTICE S.A. CICATROL ATB

10 M 2021 07117 04/10/2021 ANTIBIOTICE SA CICATROL

11 M 2021 07118 04/10/2021 ADVERTICA INTERACTIVE SRL Advertica

12 M 2021 07119 04/10/2021 ANDREI-DANIEL CRISTEA LEGAL INNOVATION

13 M 2021 07120 04/10/2021 ANASTASIA TREE PRODUCT
SRL

ANASTASIA TREE

14 M 2021 07121 04/10/2021 COMPANIA SEMINTE
FUNDULEA S.R.L.

HIBRID PREMIUM

15 M 2021 07122 04/10/2021 COMPANIA SEMINTE
FUNDULEA S.R.L.

HIBRID PREMIUM PORUMB

16 M 2021 07123 04/10/2021 COMPANIA SEMINTE
FUNDULEA S.R.L.

HIBRID PREMIUM FLOAREA-
SOARELUI

17 M 2021 07125 04/10/2021 S.C. ATRACTIV ART
CONSTRUCT S.R.L.

Căminul de Bătrâni Sfântul Vasile

18 M 2021 07126 04/10/2021 AFI QUATTRO TOTAL SRL Burebista

19 M 2021 07127 04/10/2021 IANCU GASTROBAR S.R.L.-D KABO RESTAURANT

20 M 2021 07128 04/10/2021 S.C. CONTINENTAL FAST LINE
S.R.L.

CFL CONTINENTAL FAST LINE
YOUR QUALITY CARRIER

21 M 2021 07129 04/10/2021 SC ANNA BM SRL AB Anna Boutique PARFUM DE
ÎNGER EST . 2011

22 M 2021 07130 04/10/2021 IKON TRADING SRL DALBA Pudră decolorantă

23 M 2021 07131 04/10/2021 SC ANNA BM SRL Anna Charisma Carpathian
Chalet

2 M 2021 06973 28/09/2021 NOVASERVICE FERRO
GROUP SRL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 07132 04/10/2021 INTERTOY ZONE SRL Turistico

25 M 2021 07133 04/10/2021 GABRIEL STOICA INTECH UNITED

26 M 2021 07134 04/10/2021 CORNELIA-ALINA BORZA the Inner

27 M 2021 07135 04/10/2021 SANVERO HEALTHCARE
S.R.L.

Calciu Organic Sanvero din alge
marine (333,34 mg) și scoici
(270,28 mg) Supliment alimentar
30 comprimate

28 M 2021 07137 04/10/2021 SIMERGY TRANSILVANIA SRL REGISTRUL
CONSTRUCTORILOR

29 M 2021 07138 04/10/2021 AMZA LINE INVEST NO STRESS

30 M 2021 07139 04/10/2021 S.C. COMNILIS PROD S.R.L. TRADIŢII din Iarmaroc Moş
Horia

31 M 2021 07140 04/10/2021 SUN PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LIMITED

DABISAN

32 M 2021 07141 04/10/2021 TALPALARIU FLORIN-ANDREI ALFA LIDERI IN IMOBILIARE

33 M 2021 07142 04/10/2021 UPL AGRICULTURAL
SOLUTIONS ROMANIA SRL

NITROKOMPLET

34 M 2021 07143 04/10/2021 UPL AGRICULTURAL
SOLUTIONS ROMANIA SRL

NITROZINC

35 M 2021 07144 04/10/2021 GEORGE-ANDREI MOCANU IVN

36 M 2021 07146 04/10/2021 CHIMOPROD DIV S.R.L. DIVVOS
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(210) M 2021 06412
(151) 04/10/2021
(732) TEODOR TRAIAN MAGHIAR,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 81B,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, 410169,
BIHOR, ROMANIA

(540)

HIGHLAND
VARADINUM EST. 2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 03.04.13

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

29. Carne.
31. Animale vii.
43. Servicii de restaurant si pensiune.

───────

SRL, STR. CAMPINA 47, JUDETUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
TERMET

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

7. Mașini și mașini unelte, motoare (cu excepția
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje și
organe de transmisie (cu excepția celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole altele

decât cele acționate manual, incubatoare pentru
ouă.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și
instalații sanitare, separatoare hidraulice, grupuri
de pompare, automatizari pentru instalații.

───────

(210) M 2021 07107
(151) 04/10/2021
(732) MIKONIST CONCEPT SRL,

ALEEA MIZIL 46G, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 900700, ROMANIA

(540)

Tesori d'Oriente

(531) Clasificare Viena:
02.01.17; 02.03.05; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06973
(151) 28/09/2021
(732) NOVASERVICE FERRO GROUP
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(210) M 2021 07108
(151) 04/10/2021
(732) MIKONIST CONCEPT SRL,

ALEEA MIZIL 46G, SECTOR 3,
BUCURESTI, 900700, ROMANIA

(540)

Tesori d'Oriente

(531) Clasificare Viena:
02.01.17; 02.03.05; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07112
(151) 04/10/2021
(732) CLAUDIU MICULICI, STR.

TEIULUI, NR. 18, JUDEŢ TIMIŞ,
LUGOJ, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

B BANATU' JUNIOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.02; 26.01.03;
29.01.15

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

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

41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute de
o formație muzicală, servicii oferite de o formaţie
muzicală, producție de videouri muzicale, servicii
de compoziții muzicale, producție de înregistrări
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
reprezentații muzicale în direct, spectacole în
direct susținute de trupe muzicale, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
divertisment.

───────
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(210) M 2021 07113
(151) 04/10/2021
(732) ANDREI GABRIEL NEBUNOIU,

STRADA RAMNICU VALCEA NR
25, BLOC 20B, SCARA 2, ETAJ 3,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI ,
ROMANIA

(540)

MAN NEBUNIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.07; 02.01.23

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

35. Servicii de dezvoltare de planuri creative de
marketing.
42. Design grafic, design grafic de logouri
publicitare, servicii de design grafic pentru
calculator, proiectare și design grafic pentru
crearea site-urilor web, design grafic pe
calculator pentru cartografiere prin proiecție
video, servicii de proiectare grafică și de design
pentru vehicule, proiectare și design grafic
pentru crearea paginilor web pe internet, servicii
de design grafic pentru suprafețe vitrate, design
grafic asistat de calculator, artă grafică și design,
design grafic și industrial, design de imagini
grafice și semne distinctive pentru identitatea
corporativă, întocmire de rapoarte cu privire la
design de artă grafică, platforme pentru design
grafic sub formă de software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 07114
(151) 04/10/2021
(732) DORU DRAGAN RUSU, STR.

INDEPENDENTEI NR. 2, BL. 2, SC
6, ET 5, AP 89, JUDEŢ BRĂILA,
BRAILA, BRĂILA, ROMANIA

(540)

No Fakes Allowed

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.12;
29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, furouri
(articole de îmbrăcăminte), mănuși
(articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte impermeabile, viziere (articole
de îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), trusouri (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
termice, broboade (articole de îmbrăcăminte),
șepci (articole de îmbrăcăminte), pulover
(articole de îmbrăcăminte), eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte brodate,
articole de îmbrăcăminte din piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru băieți, corsete (articole de îmbrăcăminte,
corsete), articole de îmbrăcăminte pentru
ciclism, articole de îmbrăcăminte pentru
copii, articole de îmbrăcăminte pentru schi,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru atletism, pantaloni
kaki (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor, articole
de îmbrăcăminte pentru patinaj artistic, sutiene
fără bretele (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, pantaloni
de jogging (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
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articole de îmbrăcăminte cu protecție solară,
clini (părți de articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru domnișoare
de onoare, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, costume din trei piese
(articole de îmbrăcăminte), burtiere pentru femei
însărcinate (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
articole de îmbrăcăminte confecționate din
imitație de piele, clinuri pentru subraț (părți de
articole de îmbrăcăminte), clini pentru colanți
(părți de articole de îmbrăcăminte), clini pentru
ciorapi (părți de articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte purtate în timpul
luptelor greco-romane, clini pentru lenjeria
intimă (părți de articole de îmbrăcăminte), clini
pentru ciorapi de pantofi (părți de articole de
îmbrăcăminte), clini pentru costume de baie
(părți de articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), clini pentru body-uri purtate
de dansatori (părți de articole de îmbrăcăminte).
35. Consiliere cu privire la produse de
consum, consultanță privind comerțul în barter,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, prelucrarea administrativă a comenzilor
de achiziție în cadrul serviciilor furnizate de
societăți de comandă prin poștă, servicii ale
agențiilor de import, servicii ale agențiilor de
export, servicii de achiziții pentru terţi, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, publicitate, servicii de agentii de publicitate,
organizarea de targuri cu scop comercial sau
publicitar, promovarea vanzarilor pentru terti.

───────

(210) M 2021 07115
(151) 04/10/2021
(732) ANDREI-DANIEL CRISTEA,

DRM. PĂDUREA NEAGRĂ, NR.
60A, BL.BL05, SC.A, ETJ 1,AP.4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014044,
ROMANIA

(540)

INVESTING in PROPERTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

35. Administrare a programelor de stimulare
și de fidelizare a clienților, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
asistență administrativă în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, publicitate, publicitate online, publicitate
și marketing, servicii de intermediere privind
închirierea de timp și spațiu publicitar, servicii
de publicitate, marketing și promovare, producție
de clipuri publicitare, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de
memento pentru întâlniri (lucrări de birou),
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii ale
terților, administrare în materie de activități
de marketing, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, analiza prețului de cost, organizare
de demonstrații comerciale, publicitate directă
prin poștă, distribuirea de materiale publicitare,
facturare, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, editare și actualizare de texte
publicitare, indexare web în scop comercial sau
publicitar.

───────
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(210) M 2021 07116
(151) 04/10/2021
(732) ANTIBIOTICE S.A., STR. VALEA

LUPULUI NR. 1, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)
CICATROL ATB

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

5. Medicamente de uz uman.
───────

(210) M 2021 07117
(151) 04/10/2021
(732) ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI NR. 1, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)
CICATROL

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

5. Medicamente de uz uman.
───────

(210) M 2021 07118
(151) 04/10/2021
(732) ADVERTICA INTERACTIVE SRL,

STR. MITROPOLIT VENIAMIN
COSTACHE, NR 3, SC A, AP 7, ET
1, JUD. BACĂU, BACAU, 600275,
BACĂU, ROMANIA

(540)
Advertica

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

35. Servicii de publicitate și marketing online,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, servicii de corelare a
rețelelor de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele

de comunicații electronice, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online pe
internet, administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzării de produse și
servicii ale terților, administrare în materie
de activități de marketing, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, servicii
oferite de agenții de publicitate, agenții de relații
cu publicul, concepere de logouri publicitare,
concepere de material publicitar, creare de texte
publicitare, crearea materialului publicitar, creare
de texte publicitare și în scop promoțional,
dezvoltare de concepte de marketing, dezvoltare
de conceptii de publicitate, dezvoltare de planuri
de marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
editare și actualizare de texte publicitare,
furnizare de informații de marketing prin site-uri
web, furnizare de informații privind publicitatea,
furnizare de informații privind marketingul,
furnizare de informații publicitare, furnizare de
servicii publicitare, marketing de baza de date,
marketing de produse, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, întocmire de
planuri de marketing, întocmire de rapoarte
de marketing, întocmire de reclame, marketing
digital, marketing pe internet, optimizarea
motoarelor de căutare, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
optimizarea traficului pe site, planificare de
strategii de marketing, pregătirea și distribuirea
reclamelor, prezentare de firme pe internet și în
alte medii de comunicare, prezentare de firme
și produse și servicii ale acestora pe internet,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
pentru terți, publicitate de tip pay-per-click (ppc),
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate pentru site-urile web
ale firmelor, publicitate pentru terți pe internet,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă,
redactare de texte publicitare, redactări de texte
publicitare, servicii de agenție de marketing,
servicii de agenție de publicitate, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de marketing,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, servicii de marketing în
domeniul optimizării traficului pe site-uri web,
servicii de marketing în domeniul stomatologiei,
servicii de promovare, servicii de publicitate,
servicii de promovare și publicitate, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
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furnizate pe internet, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, servicii de publicitate și
marketing, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate și reclamă, servicii de
publicitate, promovare și relații publice, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, servicii de reclamă
și publicitate, servicii publicitare și de promovare,
redactare de texte publicitare.

───────

(210) M 2021 07119
(151) 04/10/2021
(732) ANDREI-DANIEL CRISTEA,

DRM. PĂDUREA NEAGRĂ, NR.
60A, BL.BL05, SC.A, ETJ 1,AP.4,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014044,
ROMANIA

(540)

LEGAL INNOVATION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.11.05

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

35. Administrare a programelor de stimulare
și de fidelizare a clienților, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
asistență administrativă în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, publicitate, publicitate online, publicitate
și marketing, servicii de publicitate, marketing
și promovare, producție de clipuri publicitare,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), administrare în materie de
activități de marketing, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, servicii de
intermediere comercială, analiza prețului de
cost, organizare de demonstrații comerciale,
publicitate directă prin poștă, distribuirea de

materiale publicitare, facturare, servicii de
publicitate exterioară, editare și actualizare
de texte publicitare, indexare web în scop
comercial sau publicitar., servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 07120
(151) 04/10/2021
(732) ANASTASIA TREE PRODUCT

SRL, STR. LARICEI NR. 5, JUDEȚ
PRAHOVA, BUȘTENI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

ANASTASIA TREE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.01.01

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
P354C, Pantone P2418C), maro
(Pantone P873C)

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

31. Brazi de Crăciun naturali, brazi de Crăciun
tăiați.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comerţ online cu brazi de Crăciun.
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───────

(210) M 2021 07121
(151) 04/10/2021
(732) COMPANIA SEMINTE FUNDULEA

S.R.L., STR. CALOIAN JUDETUL
NR. 17, BL. B4C, SC. B, ET. 8,
AP. 107, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HIBRID PREMIUM

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

31. Semințe de floarea-soarelui neprocesate,
semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate, semințe pentru agricultură brute
şi neprocesate, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură brute şi neprocesate, semințe
pentru semănat, produse pentru însămânțare
(semințe), semințe brute și neprelucrate, semințe
neprocesate de uz agricol.

───────

(210) M 2021 07122
(151) 04/10/2021
(732) COMPANIA SEMINTE FUNDULEA

S.R.L., STR. CALOIAN JUDETUL
NR. 17, BL. B4C, SC. B, ET. 8,
AP. 107, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
HIBRID PREMIUM PORUMB

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

31. Semințe de floarea-soarelui neprocesate,
semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate, semințe pentru agricultură brute
si neprocesate, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură brute si neprocesate, semințe
pentru semănat, produse pentru însămânțare
(semințe), semințe brute și neprelucrate, semințe
neprocesate de uz agricol.

───────

(210) M 2021 07123
(151) 04/10/2021
(732) COMPANIA SEMINTE FUNDULEA

S.R.L., STR. CALOIAN JUDETUL
NR. 17, BL. B4C, SC. B, ET. 8,
AP. 107, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
HIBRID PREMIUM

FLOAREA-SOARELUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Semințe de floarea-soarelui neprocesate,
semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate, semințe pentru agricultură brute
si neprocesate, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură brute si neprocesate, semințe
pentru semănat, produse pentru însămânțare
(semințe), semințe brute și neprelucrate, semințe
neprocesate de uz agricol.

───────

(210) M 2021 07125
(151) 04/10/2021
(732) S.C. ATRACTIV ART CONSTRUCT

S.R.L., STR. SF. GHEORGHE NR.
9, COMUNA AFUMAȚI, AFUMAȚI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Căminul de Bătrâni

Sfântul Vasile
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale.

───────
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(210) M 2021 07126
(151) 04/10/2021
(732) AFI QUATTRO TOTAL SRL,

STRADA CEREMUSULUI NR.18A,
ET.1, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)
Burebista

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice cu excepția berii.

───────

(210) M 2021 07127
(151) 04/10/2021
(732) IANCU GASTROBAR S.R.L.-

D, STR. SIRNEI NR. 12, SAT
UNGURENI, JUD. DÂMBOVIȚA,
COMUNA CORBII MARI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

KABO RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.07; 27.05.01; 27.05.17;
26.05.03; 26.05.11

(591) Culori revendicate:albastru, maro

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de snack-baruri, servicii de localuri tip
snack-bar, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de mâncare
destinată consumului imediat, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2021 07128
(151) 04/10/2021
(732) S.C. CONTINENTAL FAST LINE

S.R.L., STR. PARASTI NR.52,
JUD. ARGEȘ, MIOVENI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIȘ, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CFL CONTINENTAL
FAST LINE YOUR

QUALITY CARRIER

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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37. Întreținerea și repararea anvelopelor,
înlocuire de anvelope, vulcanizarea pneurilor
(reparație), vulcanizare de anvelope de
automobil (reparații), servicii de montare
anvelope, rotația și echilibrarea anvelopelor,
reșaparea pneurilor, echilibrare anvelope,
consultanță cu privire la repararea de vehicule,
curățare completă pentru automobile, finisare
de automobile, furnizare de informații privind
repararea de vehicule terestre, furnizare
de informații privind întreținerea vehiculelor,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de material feroviar rulant, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de nave, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de vehicule cu motor cu două
roți, furnizare de informații privind repararea
vehiculelor, furnizare de instalații de spălătorii
auto cu autoservire, reparație, întreținere,
alimentare cu carburant și încărcarea bateriilor
pentru autovehicule, gresarea automobilelor,
întreținere și reparații de vehicule, întreținerea
automobilelor, întreținere, service, tuning și
reparare de motoare și electromotoare,
întreținere, service și reparare de vehicule,
întreținere și reparații de autovehicule pentru
transportul de pasageri, întreținere de instalații
de spălat vehicule, înlocuirea țevilor de
eșapament, înlocuire de amortizoare, încărcare
de baterii de vehicule, intermediere de reparații
de vehicule, instalare de dispozitive de
securitate pentru vehicule, instalare de accesorii
pentru automobile, gresarea vehiculelor,
inspecția vehiculelor înainte de reparații,
inspecția vehiculelor înainte de întreținere,
întreținerea vehiculelor, recondiționarea frânelor
pentru camioane hidraulice, recondiționarea
frânelor pentru camioane pneumatice,
recondiționarea materialului rulant pentru
transporturi feroviare, întreținerea de piese
și accesorii pentru autovehicule terestre
comerciale, realimentarea vehiculelor terestre,
recondiționarea ambreiajelor pentru camioane
hidraulice, recondiționarea ambreiajelor pentru
camioane pneumatice, pregătirea montării
parbrizelor de schimb pentru vehicule,
pregătirea înlocuirii geamurilor de schimb ale
vehiculelor, pregătirea înlocuirii parbrizelor de
schimb ale vehiculelor, organizarea reparației
autovehiculelor terestre, organizarea întreținerii
autovehiculelor terestre, pregătirea montării
geamurilor de schimb pentru vehicule, montare
piese de schimb pentru vehicule, montare
personalizată de componente exterioare,
interioare și mecanice pentru vehicule (tuning),
montare personalizată a elementelor de
interior pentru automobile, montare parbrize
pentru autovehicule, montare geamuri pentru

autovehicule, montare (instalare) de piese
pentru vehicule, lubrifierea vehiculelor rutiere,
montare (instalare) de accesorii pentru vehicule,
lubrifierea automobilelor, reparare și întreținere
de piese de șasiu și de caroserii pentru vehicule,
reparare și întreținere de vehicule cu motor și
de piese ale acestora, reparare și întreținere
de vehicule nautice, reparare și întreținere de
motoare de avion mașini de forță, reparare și
întreținere de motoare ale vehiculelor cu motor,
reparare sau întreținere de pluguri de zăpadă,
reparare de vehicule nautice, reparare de
vehicule ca parte a serviciilor pentru vehicule în
pană, reparare de sisteme de suspensie pentru
vehicule, reparare de sisteme de frânare pentru
vehicule, reparare de răcitoare de ulei pentru
aeronave, reparare de remorci, reparare de
rampe de ridicare, reparare de instalații de spălat
vehicule, reparare de cuplaje pentru vehicule
terestre, reglarea alinierii roților, remodelări,
renovări, revizii și reparații de iahturi și bărci,
reparare de bare de remorcare pentru vehicule,
reparare de camioane, reglajul motoarelor,
recondiționarea vehiculelor, recondiționarea
vagoanelor feroviare de mărfuri, recondiționarea
radiatoarelor de vehicule, recondiționarea
motoarelor diesel feroviare, recondiționarea
motoarelor de vehicul, servicii ale geamgiilor
pentru vehicule folosite în construcții, servicii
ale geamgiilor pentru vehicule agricole, revizii
generale de vehicule, reparații, service și
întreținere de vehicule și aparate de locomoție
aeriană, reparații și întreținere de automobile,
reparații și finisaje de caroserii de automobile
efectuate pentru terți, reparații sau întreținere de
material rulant feroviar, reparații sau întreținere
de autovehicule cu două roți, reparații de
vehicule avariate în urma accidentelor, reparații
de roți, reparații de parbrize, reparații de
biciclete, reparații de automobile, reparații auto
pe marginea drumului, repararea tapițeriei
autovehiculelor, repararea de schimbătoare de
căldură pentru aeronave, reparare și întreținere
de vehicule pentru transport public, reparare și
întreținere de vehicule cu motor și de piese
ale acestora și de motoare ale vehiculelor cu
motor și de piese ale acestora, reparare și
întreținere de vehicule cu motor și de motoare
ale acestora, reparare și întreținere de sisteme
pentru răcirea vehiculelor cu motor, reparare și
întreținere de motociclete, reparare și reparare
de vehicule electrice, servicii de întreținere și
reparații pentru vehicule terestre, servicii de
întreținere a vehiculelor comerciale, servicii de
întreținere a parbrizelor de vehicule, servicii de
întreținere a geamurilor de vehicule, servicii de
înlocuire de geamuri de vehicule, servicii de
înlocuire a parbrizelor pentru vehicule, servicii
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de reîncărcare a vehiculelor electrice, servicii
de reparare pentru autoîncărcătoare cu furcă,
servicii de recondiționare automobile, servicii de
realimentare cu gaz pentru autovehicule, servicii
de realimentare cu benzină pentru autovehicule,
servicii de garaje destinate întreținerii și reparării
vehiculelor cu motor, servicii de dezăpezire
și dejivrare de avioane, servicii de depanare
pentru vehicule, servicii de curățare, lustruire și
ceruire a vehiculelor, servicii de curățare pentru
autovehicule terestre, servicii de consiliere cu
privire la întreținerea vehiculelor, servicii de
consiliere cu privire la repararea vehiculelor,
servicii de consiliere cu privire la reparare
autovehiculelor, servicii de aplicare unui strat
protector de vopsea pe șasiul vehiculelor, servicii
de alimentare cu combustibil pentru vehicule
terestre, servicii de alimentare cu combustibil
a vehiculelor, șlefuirea vehiculelor, șlefuirea
automobilelor, tuning pentru electromotoare
și motoare de automobile, tuning pentru
caroserii de automobile, tunare de vehicule,
tratarea suprafețelor ambarcațiunilor nautice,
tratamente preventive contra ruginii, pentru
vehicule, transport cu troliul de motoare,
transformări de vehicule (motoare), stații service
pentru întreținerea vehiculelor, stații service
pentru repararea vehiculelor, stații de service
(alimentare cu carburant și întreținere), spălarea
autovehiculelor, spălare de avioane, servicii
mobile de punere la punct pentru vehicule,
servicii mobile de schimb de ulei pentru
autovehicule prestate la locația clientului, servicii
informative și de consultanță privind repararea
de vehicule, servicii de tapițerie și reparații
pentru vehicule, servicii de service pentru
întreținerea vehiculelor, servicii de service
pentru repararea vehiculelor, servicii de service
pentru repararea autovehiculelor, servicii de
schimb de ulei pentru autovehicule, servicii de
reparații și întreținere de biciclete, servicii de
reparații pentru caroserii, servicii de reparații
de vehicule în regim de urgență, vopsitul
autovehiculelor, vopsirea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, verificare de automobile și de piese
ale acestora înaintea lucrărilor de întreținere și
de reparație, curățarea vehiculelor, tuning pentru
motoarele vehiculelor cu motor.
39. Transport, transport și livrare de bunuri,
descărcare (transport) de deșeuri, furnizare
de date referitoare la orare, furnizare
de infrastructuri aeroportuare pentru aviație,
furnizare de instalații de doc uscat, furnizarea
de date cu privire la metodele de transport,
gestionarea de fluxul traficului de vehicule
prin intermediul rețelelor și al tehnologiilor
avansate de comunicații, logistică de transport,
închirieri (charter) de vehicule pentru transport,

navlosire (de nave), servicii de linii aeriene,
servicii de îmbarcare pentru pasageri, în
aeroport, servicii de conducere vehicule, operare
de poduri transbordoare, operarea de stații
folosite în transport, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizare și furnizare de
transport terestru, maritim și aerian, organizarea
transportului cu feribotul, organizarea serviciilor
de transport terestru, maritim și aerian,
servicii pentru organizarea transportului pe
cale feroviară, servicii pentru organizarea
transportului pe cale rutieră, servicii pentru
organizarea transportului naval, servicii pentru
organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii pentru operarea remorcherelor, servicii
de zboruri charter, servicii de șoferi, servicii
navale de spargere a gheții pentru industria
navală, servicii de tranzit, servicii de transport
în ambarcațiuni cu pânze, servicii de transport
rutier, servicii de transport pe calea ferată
(charter), servicii de transport oceanic, servicii
de transport cu automobile, servicii de transport
de autovehicule, servicii de transport aerian,
care includ un program de bonusuri pentru
călătorii fideli, servicii de transport aerian, servicii
de transport, servicii de transfer in aeroport,
servicii de salvare a animalelor (transport),
servicii de remorcare navală, servicii de
organizare a transportului, servicii de rezervare
pentru transport pe cale maritimă, transport
rutier, transport securizat, transport terestru,
transportul cu mașina blindată, transportul și
depozitarea gunoiului, servicii pentru pasageri
și încărcături, servicii portuare (servicii de
andocare), transport aeronautic, transport cu
ambulanța, transport cu avioane cu turboreactor,
transport cu elicopterul, transport cu feribotul,
transport cu vaporul, transport cu vehicule
acționate de om, transport cu vehicule blindate,
transport cu vehicule motorizate pe două roți,
transport de sisteme de macarale, transport
fluvial, transport fluvial cu barca, transport la
sol referitoare la industria aviatică, transport
nautic, transport naval național, transport pe
apă în spațiul național, transport pe cablu,
transport pe calea ferată, coordonare de tururi
turistice, coordonarea organizării de călătorii
individuale și de grup, croaziere cu vase de
agrement, rezervări pentru călătorii, furnizare
de nave de croazieră pentru călătorii, furnizare
de transport de pasageri pe cale terestră,
furnizare de transport de pasageri pe cale
aeriană, furnizare de transport de pasageri pe
apă, furnizarea de bilete care permit deținătorilor
să călătorească, organizare de călătorii de
vacanță, organizare de călătorii cu avionul,
organizare de călătorii de afaceri, organizare de
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călătorii în străinătate, organizare de călătorii în
străinătate în scopuri culturale, organizare de
excursii cu autocarul, organizare de călătorii și
croaziere, închiriere de aparate care emit bilete
de călătorie, organizarea transportului pentru
utilizatori comerciali, planificarea călătoriilor,
organizarea transportului pasagerilor cu mașina,
organizarea transportului de pasageri cu trenul,
organizarea transportului de pasageri cu
vapoare, organizarea transportului de pasageri
cu elicoptere, organizarea transportului de
pasageri cu avionul, organizarea transportului cu
taxiul, organizarea de excursii, organizarea de
croaziere, organizarea de călătorii, organizare
transportului aerian, feroviar și maritim de
pasageri, organizare de zboruri, organizare de
tururi, organizare de servicii de însoțire a
călătorilor, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, organizare de expediții,
organizare de rute turistice, servicii de croaziere,
servicii de ghid turistic, servicii de check-
in pentru transport, servicii de check-in în
aeroporturi, servicii de asistență la sol privind
îndrumarea pasagerilor, servicii de binefacere, și
anume furnizarea de transport pentru persoane
în vârstă și persoane cu handicap, servicii
de agenție privind organizarea transportului
de persoane, servicii de închirieri de mașini
cu șofer, servicii de transport rutier pentru
pasageri, servicii de transport de pasageri pe
cale terestră, servicii de transport cu microbuzul,
servicii de transport cu autocarul, servicii de
transport de pasageri cu autocarul, servicii de
rezervare pentru călătorii și transport, servicii
de planificare de itinerarii, servicii de rezervare
de bilete pentru călătorii și circuite turistice,
transport de persoane și de produse pe cale
terestră, aeriană și maritimă, transport feroviar
de persoane, servicii de șoferi, transport de
pasageri cu nave de croazieră, transport de
pasageri pe apă în spațiul național, transport de
pasageri pe cale ferată, transport de pasageri
în vehicule cu șofer, transport de persoane cu
sisteme feroviare pentru tranzitul urban rapid,
transport de pasageri cu barca, transport de
pasageri cu autovehicule, transport de călători
cu tramvaiul, transport de călători în taxi,
transport de pasageri cu autocarul, transport de
pasageri cu automobilul, transport cu tramvaiul,
transport cu avioane cu elice, transport de
bagaje ale pasagerilor, transport de călători,
transport aerian de pasageri, servicii pentru
organizarea transportului de călători, servicii
de utilizare în comun a autoturismelor, curtaj
de transport, servicii de salvare, recuperare
și remorcare, servicii postale și de curierat,
colectare, transport și livrare de produse,

documente, colete și corespondență, colectare
de pachete pe cale maritimă, expediere de
documente, livrare de colete pe cale aeriană,
livrare de colete pe cale rutieră, livrare de
colete prin curier, livrare de corespondență
prin curier, livrare de documente, autotransport,
camionaj, transport de marfă și cargo și servicii
de debarasare, colectare, transport și livrare
de produse, colectarea de gunoaie și deșeuri
menajere și industriale, depozitare și livrare
de bunuri, distribuție (transport) de mărfuri pe
șosea, distribuție (transport) de mărfuri pe calea
aerului, distribuție (transport) de mărfuri pe apă,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul, expediere de marfă, expediere
de mărfuri, inspecție de bunuri pentru transport,
livrare de alimente de către restaurante, livrare
de alimente și băuturi preparate pentru consum,
organizarea expedierii de mărfuri, organizare
și supraveghere a serviciilor de livrare a
comenzilor prin poștă, servicii de livrare,
servicii de distribuție de băuturi, spre exemplu
de băuturi alcoolice, servicii de expediere,
servicii de distribuție, ridicare de mărfuri,
servicii aeriene, rutiere, feroviare și navale de
transport și livrare, reexpediere de mărfuri,
organizarea livrării de marfă, transport de bani,
transport de bunuri, transport cu camionul,
transport aerian de obiecte de valoare, servicii
specifice agențiilor de transport de marfă,
servicii de urmărire a mărfurilor, servicii oferite
de persoane sau firme care se ocupă cu
transportul mărfurilor pe cale rutieră, servicii de
transport rutier de marfă, servicii de transport
pentru asistente medicale, servicii de transport
pentru personalul medical, servicii de transport
comercial de mărfuri, servicii de transport de
mărfuri pe distanțe scurte, servicii de transport
de deșeuri periculoase, servicii de transbordare,
transport și depozitare, transportul bagajelor pe
cale aeriană, transportul de mărfuri în stare
refrigerată, transport naval de mărfuri, transport
frigorific de produse reci, transport păzit, cu
camionul, de obiecte de valoare și bani, transport
securizat cu camion, transport securizat de
bunuri, transport feroviar de produse, transport
frigorific de mărfuri congelate, transport păzit
de bani și obiecte de valoare, transport
de valori în vehicule securizate, transport
de mărfuri în vehicule cu tracțiune animală,
transportul pasagerilor, ambalarea mărfurilor,
colectare de deșeuri comerciale, servicii de
expediere, ridicare și livrare de colete și
produse, ridicare de încărcături, încărcarea
vehiculelor cu mărfuri, organizare de transport
aerian de mărfuri, servicii de manevrare și
transport de mărfuri, servicii de furgonete pentru
demenajări, servicii de livrare a mărfurilor,
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transport cu vehicule grele de marfă, transport de
autovehicule, transport de animale de companie,
transport de animale, servicii privind folosirea
macaralelor, servicii de transporturi rutiere,
însoțirea de călători, organizarea transportului
până la și de la hotel, servicii de folosire
în comun a autovehiculelor, servicii de ghizi
pentru călătorii, servicii de consultanță privind
itinerariile de călătorie, servicii de consultare
a orarelor de călătorie, servicii de transport
rutier pentru persoane, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, parcare și depozitare de vehicule,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
consiliere privind serviciile de expediere a mărfii,
consultanță pentru planificarea de itinerarii,
consultanță profesională privind transportul,
consultanță în legătură cu călătoriile, furnizare
de date referitoare la transportul de pasageri,
furnizare de informații cu privire la servicii de
închiriere de mașini, furnizare de informații cu
privire la călătorii și transport, prin mijloace
electronice, organizarea transportării, transport
de deșeuri, transport de bagaje, transport
de valori, transport de mărfuri, transport
de marfă, transport de vehicule, organizarea
transportului, transportare de mărfuri, transport
terestru de persoane, transport terestru de
călători, transport rutier de pasageri, transport
cu automobile închiriate, transport cu mașini
blindate, transportul pasagerilor cu minibuzul,
transportul pacienților cu microbuzul, servicii de
asistență rutieră (transport).

───────

(210) M 2021 07129
(151) 04/10/2021
(732) SC ANNA BM SRL, STR. SAMUEL

BRUKENTHAL 6C, JUD. SIBIU,
AVRIG, SIBIU, ROMANIA

(540)

AB Anna Boutique PARFUM
DE ÎNGER EST . 2011

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.11; 27.05.17;
05.03.13

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

24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil, prosoape,
fețe de masă din material textil, naproane din
material textil.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
conserve de legume, conserve de carne,
zacuscă, pateuri, rillette din carne de vânat.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheață, fursecuri,
saleuri, cozonac, biscuiți, cornulețe, ciocolată
de casă, produs de patiserie dulce de leche,
dulcețuri.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
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35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a bunurilor din clasele NISA 24, 29, 30, 32
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web.

───────

(210) M 2021 07130
(151) 04/10/2021
(732) IKON TRADING SRL, STR.

PLEVNEI 160B, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

DALBA Pudră decolorantă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.05.01;
26.05.18

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

3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de
dinți.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2021 07131
(151) 04/10/2021
(732) SC ANNA BM SRL, STR. SAMUEL

BRUKENTHAL 6C, JUD. SIBIU,
AVRIG, SIBIU, ROMANIA

(540)

Anna Charisma
Carpathian Chalet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 03.06.06; 05.03.13;
24.09.02; 24.09.05

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

43. Servicii de cazare temporară, servicii de
furnizare de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 07132
(151) 04/10/2021
(732) INTERTOY ZONE SRL, STR.

CAMINULUI NR 6, BUCURESTI,
024742, ROMANIA

(540)
Turistico

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/10/2021

(210) M 2021 07133
(151) 04/10/2021
(732) GABRIEL STOICA, CALEA

BUCURESTI, NR. 7, BL. 42, SC.
A, AP. 19, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500326, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
INTECH UNITED

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

41. Educație, instruire.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
administrare de servere, administrare de servere
de la distanță, analiza sistemelor informatice,
analize computerizate, cercetare privind
automatizarea computerizată a proceselor
administrative, cercetare privind prelucrarea
de date, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, cercetare
referitoare la automatizarea computerizată a
proceselor industriale, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, dezvoltare software, programare și
implementare, proiectare, creare și programare
de pagini web, managementul proiectelor it,
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software.

───────

(210) M 2021 07134
(151) 04/10/2021
(732) CORNELIA-ALINA BORZA,

STRADA ALEXANDRU DONICI,
NR. 1, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

the Inner

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.11.05

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0d3a5e)

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 07135
(151) 04/10/2021
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI NR. 20, CORP
A, CAMERA 4, ET. 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Calciu Organic Sanvero din
alge marine (333,34 mg) și

scoici (270,28 mg) Supliment
alimentar 30 comprimate

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, verde
deschis, rosu, galben, roz

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

5. Suplimente nutritive care conțin în principal
calciu, suplimente alimentare alcătuite în
principal din calciu, comprimate de calciu sub
formă de supliment alimentar, suplimente de
calciu.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2021 07137
(151) 04/10/2021
(732) SIMERGY TRANSILVANIA SRL,

STR. I.C. BRĂTIANU NR. 5, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CRISANA NR. 3,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

REGISTRUL
CONSTRUCTORILOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.11.03;
29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis,
turcoaz

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

35. Furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, gestionare
de fisiere informatice, compilare de registre
comerciale, compilare de informaţii în registre
computerizate.
37. Supervizare (conducere) de lucrări de
construcţii, servicii de management în
construcţii, servicii de gestiune a lucrărilor de
construcţii, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcţii,
managementul proiectelor de santier privind
construcţia clădirilor.
41. Publicare de recenzii, altele decât cele cu
scop publicitar.

───────

(210) M 2021 07138
(151) 04/10/2021
(732) AMZA LINE INVEST, ALEEA

TUDOR NECULAI NR 123, BL
1009, SC. A, AP 1, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGĂ NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM. 2, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

NO STRESS

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 05.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie de
import-export, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
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ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, scrierea de texte publicitare.,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare.

───────

(210) M 2021 07139
(151) 04/10/2021
(732) S.C. COMNILIS PROD S.R.L.,

STR. FILIPEŞTII DE PĂDURE NR.
24, JUD. PRAHOVA, MĂGURENI,
107350, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

TRADIŢII din
Iarmaroc Moş Horia

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.11; 08.05.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, magenta,
galben, albastru, verde, alb,

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,

uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 07140
(151) 04/10/2021
(732) SUN PHARMACEUTICAL

INDUSTRIES LIMITED , SUN
HOUSE, 201 B/1, WESTERN
EXPRESS HIGHWAY,
GOREGAON (E), MUMBAI,
400063, MAHARASHTRA,
INDIA, TANDALJA, VADODARA,
GUJARAT, INDIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR.
DR. NICOLAE D. STAICOVICI
NR. 14, ETAJ 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
DABISAN

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

5. Medicamente anticoagulante, preparate
farmaceutice pentru tratamentul şi prevenţia
formării cheagurilor de sânge şi pentru prevenţia
atacurilor vasculare cerebrale la persoanele care
suferă de fibrilaţie atrială.

───────
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(210) M 2021 07141
(151) 04/10/2021
(732) TALPALARIU FLORIN-ANDREI,

STR. CLOPOTARI NR. 15, BL. 634,
SC. C, AP. 13, JUD. IAŞI, IAŞI,
700054, IAȘI, ROMANIA

(540)

ALFA LIDERI IN IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 07.01.08; 26.11.02; 26.01.04;
27.05.01

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

36. Agenții imobiliare, investiții imobiliare,
evaluări financiare pentru imobiliare, servicii
imobiliare, afaceri imobiliare, agențiile imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților
imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
investițiilor imobiliare.

───────

(210) M 2021 07142
(151) 04/10/2021
(732) UPL AGRICULTURAL

SOLUTIONS ROMANIA SRL, STR.
IZVOR NR. 92-96, CLADIREA
FORUM III, ET. 4, BIROU A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050561,
ROMANIA

(540)
NITROKOMPLET

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

1. Îngrășăminte pentru agricultură, fertilizante
complexe.

───────

(210) M 2021 07143
(151) 04/10/2021
(732) UPL AGRICULTURAL

SOLUTIONS ROMANIA SRL, STR.
IZVOR NR. 92-96, CLADIREA
FORUM III, ET. 4, BIROU A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050561,
ROMANIA

(540)
NITROZINC

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

1. Îngrășăminte pentru agricultură, fertilizante
complexe.

───────

(210) M 2021 07144
(151) 04/10/2021
(732) GEORGE-ANDREI MOCANU, STR.

PETUNIEI NR. 7, BL. 4, SC. A, ET.
PARTER, AP. 1, SAT TOMEȘTI,
JUDEȚ IAȘI, COMUNA TOMEȘTI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)
IVN

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

11. Becuri cu led, becuri cu led pentru
automobile, lămpi de semnalizare pentru
autovehicule, lămpi de verificare pentru
autovehicule, lămpi de lectură pentru
autovehicule, dispozitive contra luminii orbitoare
pentru automobile (garnituri de lămpi), aparate
de iluminat pentru vehicule, dispozitive antiorbire
pentru vehicule (armături de lămpi), faruri pentru
automobile, bare luminoase pentru vehicule de
teren, becuri electrice pentru lămpi posterioare,
becuri electrice pentru vehicule cu motor,
becuri pentru indicatoare de direcție, becuri
pentru panoul de bord, faruri cu dinam pentru
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vehicule, faruri cu dinam pentru biciclete, faruri
pentru motociclete, faruri pentru vehicule cu
două roți, lanterne de biciclete, lumini de
marșarier pentru vehicule terestre, lămpi de
frână pentru vehicule, lămpi de vehicule terestre
cu motor, lămpi pentru iluminarea vehiculelor,
lămpi pentru remorcă, lumini de navigație pentru
aeronave, lumini de navigație pentru vase,
lumini de poziție pentru vehicule terestre, lumini
de siguranță sensibile la mișcare, lumini de
stop pentru vehicule, lumini pentru motociclete,
lumini pentru plăcuțe de înmatriculare, lumini
pentru remorci de ambarcațiuni, proiectoare
auto, proiectoare pentru vehicule, abajururi,
accesorii de iluminat pentru exterior, accesorii
electrice de iluminat, accesorii pentru corpuri
de iluminat, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, accesorii pentru iluminat
electric fluorescent pentru interior, accesorii
pentru iluminatul electric, ansambluri de iluminat
cu leduri pentru firme luminoase, aparate de
iluminat, aparate de iluminat cu ecran plat,
aparate de iluminat cu diode luminescente (led),
aparate de iluminat cu celule solare, aparate de
iluminat care incorporează fibre optice, corpuri
de iluminat, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat arhitectural cu halogen,
corpuri de iluminat cu led, corpuri de iluminat cu
halogen, corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri
de iluminat incandescent, corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri de
iluminat scenic cu halogen, filtre pentru lămpi,
filtre pentru lămpi electrice, instalații de iluminat
cu fibră optică, instalații de iluminat de urgență,
instalații de iluminat de uz comercial, instalații de
iluminat, instalații luminoase, lampadare, lămpi
alimentate cu energie solară, lămpi cu arc,
lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi cu
arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu
descărcare electrice, lămpi cu descărcare în
gaz, lămpi cu gaz, lămpi cu halogen, lămpi cu
incandescență și accesorii pentru acestea, lămpi
cu incandescență pentru instrumente optice,
lămpi cu infraroșu, lămpi cu infraroșu, nu de uz
medical, lampi de podea, lămpi cu led, lămpi
cu mercur, lămpi cu neon pentru iluminat, lămpi
cu picior, lămpi cu raze ultraviolete (care nu
sunt de uz medical), lămpi cu ulei, lămpi cu vid,
lămpi de birou, lămpi de căutare portabile, lămpi
de buzunar portabile (pentru iluminat), lămpi
de descărcare cu intensitate înaltă, lămpi de
iluminat, lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi
de laborator, lămpi de masă, lămpi de siguranță,
lămpi de plafon suspendate, lămpi de siguranță
cu leduri, lămpi de siguranță pentru utilizare în
subteran, lămpi din hârtie portabile (chochin),
lămpi din hârtie verticale (andon), lămpi din

sticlă, lămpi echipate cu suporturi extensibile,
lămpi electrice, lămpi electrice de mână (altele
decât cele de uz fotografic), lămpi electrice
de noapte, lămpi electrice incandescente, lămpi
electrice pentru iluminare în exterior, lămpi
electrice pentru iluminare în interior, lămpi
flexibile, lămpi fluorescente, lămpi fluorescente
cu lumină ultravioletă de intensitate scăzută,
lămpi pentru camping, lămpi pentru corturi, lămpi
pentru cărți, lămpi pentru inspecție, lămpi pentru
instalații electrice, lămpi în formă de lumânări,
lămpi pentru lavabouri, lanterne solare, lanterne
pentru iluminat, lanterne de iluminat, lumânări cu
led-uri, lumânări electrice, luminatoare led, leduri
ambientale, lumini ambientale, lumini de control,
lumini de studio, lumini de veghe (altele decât
lumânări), lumini decorative, panouri luminoase,
proiectoare de iluminat, reflectoare de lămpi,
reflectoare, suporturi pentru lămpi, suporturi
adaptate pentru montarea lămpilor, șine pentru
iluminat (aparate de iluminat), surse de
lumină luminescente, tuburi luminiscente, tuburi
fluorescente, tuburi de iluminat fluorescente,
tuburi luminoase ca piese pentru aparate pentru
distrugerea insectelor, tuburi luminoase pentru
iluminat, veioze de noptieră.

───────

(210) M 2021 07146
(151) 04/10/2021
(732) CHIMOPROD DIV S.R.L., STR.

NR. 487A, SAT MICEȘTI, JUDEȚ
ARGEȘ, COMUNA MICEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011146, ROMANIA

(540)

DIVVOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.02



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/10/2021

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

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

1. Aditivi, produse chimice pentru carburanţi /
aditivi chimici pentru carburanţi, antigel, lichid
de frână, apă distilată, produse de dezghețare
pentru încuietori de uși și portiere, agenți de
dezghețare pentru încuietori de uși, produse de
degivrare parbrize, produse anti-aburire pentru
parbrize.
2. Diluanți pentru lacuri, diluanți pentru grund,
diluanți pentru vopsele, diluanți pentru vernis,
diluanți pentru refinisarea vehiculelor, diluanți
pentru materii colorante, diluanți pentru produse
de acoperire, vopsea pentru exterior, vopsea
pentru interior, vopsea lavabilă, amorsă, vopsea
pentru automobile, preparate de vopsea, baițuri
(ca vopsea), substanțe sicative pentru vopsea,
preparate pentru hidroizolare (vopsea), produse
de etanșare (vopsea), compoziții sicative
pentru vopsea, învelișuri anti-graffiti (vopsea),
vopsea de uz casnic, vopsea de protecție
împotriva ruginii, grunduri sub formă de vopsea,
compoziții hidrofuge sub formă de vopsea,
finisări transparente sub formă de vopsea,
vopsea intumescentă pentru protecția împotriva
incendiilor, lapte de var utilizat ca vopsea,
aditivi pentru vopsea sub formă de promotoare,
acoperiri de suprafață sub formă de vopsea,
produse de umplere, sub formă de vopsea,
acoperiri acrilice decorative (sub formă de
vopsea), aditivi pentru vopsea sub formă de
stabilizatori, acoperiri cu email sub formă de
vopsea, preparate de nivelare sub formă de
vopsea, vopsea rezistentă la coroziune care
conține fenol, acoperiri de finisare ignifuge, sub
formă de vopsea, acoperiri acrilice de protecție
(sub formă de vopsea), aditivi pentru vopsea
sub formă de agenți reducători, compoziții pentru
repararea betonului (sub formă de vopsea),
compoziții pentru repararea mortarului (sub
formă de vopsea), pulberi sub formă de vopsea
folosite ca acoperiri, preparate plastice de
grunduire sub formă de vopsea, produse de
acoperire termorezistente sub formă de vopsea,
materiale nemetalice pentru impermeabilizare
sub formă de vopsea, straturi de acoperire de
tip vopsea pentru lemn, produse de acoperire
decorative sub formă de vopsea, produse
de acoperire pentru cauciuc, sub formă de
vopsea, acoperiri de suprafață sub formă de
vopsea pentru decorarea structurilor, acoperiri
sub formă de vopsea anticorozivă pentru uz
maritim comercial, straturi de acoperire sub
formă de vopsea pentru carena navelor, aditivi
pentru vopsea sub formă de materii colorante

pentru nuanțare, substanțe sub formă de
vopsea pentru umplerea fisurilor din suprafețele
pereților, substanțe sub formă de vopsea pentru
umplerea fisurilor din suprafețele din plastic,
substanțe sub formă de vopsea pentru umplerea
fisurilor din suprafețele de lemn, preparate
pentru acoperirea suprafețelor expuse ale
autovehiculelor cu un strat protector de vopsea,
acoperiri hidroizolante din elastomer, sub formă
de vopsea, pentru protejarea acoperișurilor din
azbest, acoperiri hidroizolante din elastomer,
sub formă de vopsea, pentru conservarea
acoperișurilor din azbest, pigmenți, lacuri, uleiuri
pentru conservarea lemnului, preparate de
protecţie pentru metale, baiţuri.
3. Produse pentru îngrijirea suprafeţei exterioare
şi a interiorului pentru vehicule respectiv produse
de lustruit, produse de spălat, ceară, produse
de întreţinere, preparate de curăţare, produse de
protecţie, produse pentru îndepărtarea vopselei,
produse pentru îndepărtarea ruginii şi preparate
de degresare.
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