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Cereri Mărci publicate în 12/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02476 05/04/2021 Apafi Razvan Adrian UXO

2 M 2021 02734 05/04/2021 SC TRANSFEROVIAR
CĂLĂTORI SRL

TFC

3 M 2021 02735 05/04/2021 NEACSU YAMAN ANGENCY
SRL

ANATOLIAN TURKISH
CATERING & EVENTS

4 M 2021 02736 05/04/2021 SC TRANSFEROVIAR
CĂLĂTORI SRL

TFC

5 M 2021 02737 05/04/2021 PODOLINE SRL PODOLINE

6 M 2021 02738 05/04/2021 K-UBIK PHARMA INDUSTRIES
SRL

PROSTAMILL Suport activ
pentru o prostată sănătoasă

7 M 2021 02739 05/04/2021 Torunskie Zaklady Materialow
Opatrunkowych SA

bella mamma

8 M 2021 02740 05/04/2021 ICE DYP BALAS SRL Bio Magic moments Îngheţata
ICE DYP

9 M 2021 02741 05/04/2021 GOLDPLANT NATURAL SRL
MARIN FERICEAN

Goldplant

10 M 2021 02742 05/04/2021 ASOCIAŢIA CULTURALĂ
''VISUS''

Insect Park

11 M 2021 02743 05/04/2021 ASOCIAŢIA CULTURALĂ
''VISUS''

Insect Park

12 M 2021 02744 05/04/2021 SYNERGY PLANT PRODUCTS
SRL

APICOL12GAMMA

13 M 2021 02745 05/04/2021 BIONOVATIV SRL Li&fe - Live and feel healthy

14 M 2021 02746 05/04/2021 SC GUZU & KRAFT SRL strollers.ro ONLINE BEBE
SUPERSTORE

15 M 2021 02747 05/04/2021 F & G FIRST FAST CATERING
SRL

F & g COFFEE & SANDWICH

16 M 2021 02748 05/04/2021 SC PALTINUL IMOBILIARE PALTINUL IMOBILIARE
DIN 2002 www.paltinul.ro
APARTAMENTE VILE
TERENURI IMOBILIARE
ADMINISTRĂRI REGIM
HOTELIER

17 M 2021 02749 05/04/2021 CONF.CORP.COOP. F.A. www.banul-digital.ro

18 M 2021 02750 05/04/2021 ZYX PUBLISHING GROUP PANORAMA business of
tomorrow
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
19 M 2021 02751 05/04/2021 DE ARTE PAINTS COLLECTION

SRL
DeArte

20 M 2021 02752 05/04/2021 ALEXANDRU SUSNOSCHI-
ŢIFREA

POWERSIX

21 M 2021 02753 05/04/2021 ALEXANDRU SUSNOSCHI-
ŢIFREA

POWER6

22 M 2021 02754 05/04/2021 NOVAMET INVEST SRL wash point 24H Spălătorii
automatizate self service

23 M 2021 02755 05/04/2021 PIINEA DE CASA SRL NE ȘTIM DIN GUST ÎN GUST

24 M 2021 02756 05/04/2021 S.C. TEZAUR TV S.R.L MELOS tv

25 M 2021 02757 05/04/2021 ADRIAN-VASILE BREBAN BRRAVE

26 M 2021 02758 05/04/2021 SANREVO SRL NEWS VASLUI

27 M 2021 02759 05/04/2021 CASA BRANCOVEANU S.R.L. CASA BRANCOVEANU

28 M 2021 02760 05/04/2021 REWE ROMÂNIA SRL GUSTOPAN

29 M 2021 02761 05/04/2021 REWE ROMÂNIA SRL MEȘTERUL MĂCELAR de la
Penny

30 M 2021 02762 05/04/2021 Wind River Tobacco Company,
LLC

NASHVILLE

31 M 2021 02763 05/04/2021 Wind River Tobacco Company,
LLC

AMERICAN BISON

32 M 2021 02764 05/04/2021 Wind River Sales & Distribution
Company, LLC

KENTUCKY SELECT

33 M 2021 02765 05/04/2021 PANERO BUSINESS SRL PANERO cuptorul de pâine

34 M 2021 02766 05/04/2021 SALAMEZ PROD SRL Popasul din pădure

35 M 2021 02767 05/04/2021 J&B LIMITED h & p

36 M 2021 02768 05/04/2021 J&B LIMITED Bon INTERNATIONAL

37 M 2021 02769 05/04/2021 ROYAL MARKET SRL ZOLLA

38 M 2021 02770 05/04/2021 CERASELA-MIHAELA SIMIUC OTOTO

39 M 2021 02771 05/04/2021 CERASELA-MIHAELA SIMIUC Went shopping, fell in love.

40 M 2021 02772 05/04/2021 E INNOVATION DEV S.R.L. EID Shop on-line DEVODEP

41 M 2021 02773 05/04/2021 WHITE DEALS SRL WHITE DEALS
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(210) M 2021 02476
(151) 05/04/2021
(732) Apafi Razvan Adrian, STR.

TUZLA NR. 9-27, BL.D, ET.8,
AP.D83, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

UXO

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

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

9. Aplicaţii software pentru calculator
descărcabile, platforme software de calculator
înregistrate sau descărcabile.
35. Prezentarea de produse în scopul
comercializării online.
36. Furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, consultanţă în
asigurari, oferirea de informaţii în domeniu
asigurărilor, procesarea plaţilor cu cardul de
credit, brokeraj, brokeraj în asigurari., servicii de
plaţi cu portofel electronic, procesarea plăţilor cu
cardul de debit.
38. Trimiterea de mesaje, transmiterea de e-
mailuri, transmiterea fisierelor digitale.

───────

(210) M 2021 02734
(151) 05/04/2021
(732) SC TRANSFEROVIAR

CĂLĂTORI SRL, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 2-4, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400225,
CLUJ, ROMANIA

(540)

TFC

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.05.01

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

clase:
39. Transport, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 02735
(151) 05/04/2021
(732) NEACSU YAMAN ANGENCY

SRL, STR. CALEA CALARASI,
NR. 92, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ANATOLIAN TURKISH
CATERING & EVENTS

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

41. Servicii de organizare şi coordonare de
evenimente de divertisment, de recreere, cu
caracter cultural.
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi.

───────
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(210) M 2021 02736
(151) 05/04/2021
(732) SC TRANSFEROVIAR

CĂLĂTORI SRL, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 2-4, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400225,
CLUJ, ROMANIA

(540)

TFC

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.05.01

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

clase:
39. Transport, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 02737
(151) 05/04/2021
(732) PODOLINE SRL, STR. DRUMUL

OPALULUI NR. 1-43, PARTER, BL.
PAUN, SC.B, AP.3B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

PODOLINE

(531) Clasificare Viena:
02.09.19; 27.05.01; 27.05.08

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de spitale și sanatorii,
servicii de asistenţă medicală, servicii oferite de
centre de sănătate, terapie fizică, servicii de
analize medicale pentru tratarea persoanelor,
îngrijire medicală, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni.

───────

(210) M 2021 02738
(151) 05/04/2021
(732) K-UBIK PHARMA INDUSTRIES

SRL, STR. ANINA 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014537, ROMANIA

(540)

PROSTAMILL Suport activ
pentru o prostată sănătoasă
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17

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

clase:
5. Suplimente alimentare.

───────

(210) M 2021 02739
(151) 05/04/2021
(732) Torunskie Zaklady Materialow

Opatrunkowych SA, UL.
ZOLKIEWSKIEGO 20/26 PL,
TORUN, 87-100, POLONIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR. 28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310151

(540)
bella mamma

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

5. Tampoane pentru alăptat.
───────

(210) M 2021 02740
(151) 05/04/2021
(732) ICE DYP BALAS SRL, STR. A

III-A 104, JUD TIMIŞ, CARPINIS,
307090, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Bio Magic moments
Îngheţata ICE DYP

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 01.15.17; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (HEX
1a0000), verde (HEX 21cc00, 4aff00),,
maro, albastru

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

30. Înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, înghețată pe băț, batoane de înghețată,
înghețată cu fructe, înghețată de fructe,
amestecuri de înghețată, înghețată din lapte,
torturi de înghețată, deserturi cu înghețată,
înghețată pe bază de iaurt (predomină
înghețata), înghețată de iaurt (înghețate),
batoane de înghețată pe băț, înghețată sub
formă de sandviș, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, ciocolată, înghețate cu
ciocolată.

───────

(210) M 2021 02741
(151) 05/04/2021
(732) GOLDPLANT NATURAL SRL,

NR. 73A/BIS, JUDEŢ BIHOR,
POIENII DE JOS, 417121, BIHOR,
ROMANIA
MARIN FERICEAN, NR. 73A/BIS,
JUDEŢ BIHOR, POIENII DE JOS,
417121, BIHOR, ROMANIA

(540)

Goldplant

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Produse cosmetice, săpunuri cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, creme
cosmetice, produse cosmetice hidratante, loțiuni
solare (cosmetice), cosmetice pentru bronzare,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate emoliente (cosmetice),
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru păr, creme tonifiante
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(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), creme cosmetice de mâini, uleiuri
cosmetice pentru epidermă, loțiuni cosmetice de
păr, produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru uz personal, creme
pentru corp (produse cosmetice).
5. Extracte din plante medicinale, extracte din
plante medicinale, folosite în scop medical,
decocturi din plante medicinale, infuzii din plante
medicinale, compoziții din plante medicinale de
uz medical, rădăcini ale plantelor medicinale,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare lichide,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
suplimente alimentare pe bază de propolis, sirop
de tuse, ceaiuri din plante pentru uz medicinal.
30. Ceai, siropuri aromatizate, ceaiuri din plante,
altele decât cele de uz medicinal, amestecuri de
pulberi de ceai, amestecuri de ceai, ceai ambalat
(altele decât pentru uz medicinal).

───────

''VISUS'', STR. POIANA
NARCISELOR NR. 23, JUDEŢ
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

(540)

Insect Park

(531) Clasificare Viena:
03.13.01; 02.05.03; 02.05.08; 27.05.01;
27.05.17

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

16. Hârtie şi carton, materiale tipărite, articole
de legătorie, fotografii, articole de papetărie,

anumite articole fabricate din hârtie sau carton
care nu sunt altfel clasificate după scopul
sau destinaţia lor, de exemplu, pungi de
hârtie şi de plastic, plicuri şi cutii pentru
ambalat, statui, figurine şi opere de artă din
hârtie sau carton, precum figurine şi statuete
din papier mâche (pastă de hârtie), litografii
înrămate sau neînrămate, picturi şi acuarele,
folii şi pungi pentru ambalat şi împachetat,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, animaţii de tip celulă,
invitaţii (papetărie), machete arhitecturale,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, schiţe /
planuri, cataloage, indicatoare pentru hărţi,
neelectronice, benzi desenate, materiale si
instrumente pentru desen, steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, florare, tipărituri, reproduceri
şi reprezentări grafice, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărţi), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), materiale de modelaj, aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări musicale,
buletine informative, agende, materiale de
ambalat fabricate din amidon, carnete de
notiţe (papetărie), tablouri (picturi), cu sau
fără ramă, broşuri, hârtie pergament, gravuri
şi gravuri fotografice suporturi de fotografii,
ilustraţii, placarde din hârtie sau carton, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, materiale
didactice şi educative din hârtie, carton sau
papier mâche (pastă de hârtie) (cu excepţia
aparatelor), cărţi de scris sau de colorat.
20. Figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos
sau plastic/statuete din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, statui din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
tâmplărie artistică, lucrări de artă din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, suporturi de prezentare,
animale şi păsări împăiate, ambră galbenă/
chihlimbar.
21. Acvarii interioare, terarii şi vivarii, habitate
pentru insecte, vivariu pentru insecte, habitate
de interior pentru insecte, vivarii de interior
pentru insecte, capcane pentru insecte, terarii de
interior pentru insecte, bazine, jardiniere.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, accesorii pentru jocuri,
cuşti pentru insecte de jucărie, plase de insecte
de jucărie, machete de jucărie, aparate de
amuzament, automate şi acţionate cu fise,
dispozitive pentru jocuri video arcade, articole
pentru tras cu arcul, jocuri de table şi şah, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri şi bile
de joacă, camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, aparate şi maşini de bowling, jocuri
de construcţie, plase pentru fluturi, paravane

(210) M 2021 02742
(151) 05/04/2021
(732) ASOCIAŢIA CULTURALĂ
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de camuflaj (articole sportive), confeti, truse de
magie), momeli pentru vânătoare sau pescuit/
nade pentru vânătoare sau pescuit, zaruri,
păpuşi şi case de păpuşi, domino, dame (jocuri),
drone (jucării), ţinte electronice , carusele pentru
parcurile de distracţii, instrumente de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mănuşi pentru jocuri,
cărucioare de golf/cărucioare pentru sacii de
golf şi articole şi accesorii de golf, arbalete
(articole sportive), jocuri cu potcoave, puzzle-uri,
caleidoscoape, zmeie şi accesorii pentru zmeie,
mah-jong, măşti (obiecte de divertisment), plase
pentru sporturi, jucării cu caracter de noutate
pentru petreceri, jucării cu caracter de noutate
pentru a face glume, pălării din hârtie pentru
petreceri, jocuri de societate, tuburi de confeti
pentru petreceri (articole cu caractere de noutate
pentru petreceri) , capse cu percuţie (jucării),
pinatas, baloane pentru petreceri, cărţi de joc,
jucării de pluş, jocuri portabile cu ecrane cu
cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu funcţii
de telecomunicaţii integrate, vehicule de jucărie
cu telecomandă sau fără, căluţi balansoar, patine
cu rotile, seturi de machete la scară (jucării),
scutere (jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile
de tip loterie, topogane (obiecte de divertisment),
praştii (articole sportive), automate (maşini de
jocuri), bule de săpun (jucării), titirezi (jucării),
trambuline, jucării umplute, piscine (articole
dejoacă), leagăne, mese de tenis de masă,
articole şi accesorii pentru tenis de masă,
ţinte pentru tragere, pistoale de jucărie, jucării
carusel, maşini de jucărie, case de jucărie
pentru copii, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetice, jucării din
plastilină inteligentă sau din aluat de modelare,
triciclete pentru copii (jucării).
31. Insecte vii, hrană pentru insecte vii, plante şi
flori naturale.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi 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 poştă sau
prin mijloace electronice, sau prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, servicii publicitare, de marketing
şi promoţionale, inclusiv, distribuirea de mostre,
dezvoltarea de concepte publicitare, scrierea şi
publicarea de texte publicitare, demonstraţii cu
produse, aranjarea vitrinelor pentru magazine,

organizarea de târguri şi expoziţii cu scop
comercial sau publicitar, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
producţia de clipuri publicitare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, închirierea
spaţiului şi a timpului publicitar în mediile de
comunicare, publicitate pe suport de hârtie sau
de alt tip, sub formă de afişe, scrisori, pliante, pe
suport electronic sau prin internet, cu plata per
click, prin televiziune sau prin transmisii radio,
publicitate directă prin poştă, prin cablu şi prin
servicii conexe, anunţuri în format electronic prin
intermediul telecomunicaţiilor, alte anunţuri în
presă, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare).
39. Transport, ambalarea, împachetarea şi
livrarea bunurilor, depozitarea bunurilor,
organizarea de călătorii, închirierea de vehicule
pentru transport, precum şi servicii de şoferi şi
piloţi, însoţirea turiştilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii care constau forme de educaţie
sau instruire, servicii al căror scop este
divertismentul, amuzamentul sau recreaţia
persoanelor, precum şi prezentarea operelor
de artă vizuale, publicului în scop cultural
sau educaţional, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, rezervarea locurilor pentru
spectacole , servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor şi de concerte, conferinţe,
congrese, servicii culturale, educaţionale sau
de divertisment furnizate de galeriile de artă,
distribuţie de filme, transfer de know-how
(instruire), dublări, furnizarea de informaţii în
domeniul educaţiei, servicii de amuzament
şi divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată , închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film , furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
producţia de muzică, servicii de compoziţie
muzicală , furnizarea online de publicaţii
electronice, muzică, şi de imagini video,
nedescărcabile , organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
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expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), fotografie , instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate , prezentarea prestaţiilor live ,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale , furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale ,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri
de publicitate sau culturale , pictură pe
faţă, producţia de spectacol, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea de
terenuri de sport , subtitrare , organizarea
şi susţinerea de simpozioane , predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire ,
divertisment de televiziune , furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere , închirierea
terenurilor de tenis , închirierea de jucării,
traducere închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele decât
cele publicitare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de bar, servicii de
pensiune, rezervări la pensiuni, pensiuni pentru
animale , servicii de cafenea , servicii de
bufet, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de cantină, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, servicii de creşă (creche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile.

───────

(210) M 2021 02743
(151) 05/04/2021
(732) ASOCIAŢIA CULTURALĂ

''VISUS'', STR. POIANA
NARCISELOR NR. 23, JUDEŢ
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

(540)

Insect Park

(531) Clasificare Viena:
03.13.01; 02.05.03; 02.05.08; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, roşu, bleu,
mov, roz

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

16. Hârtie şi carton, materiale tipărite, articole
de legătorie, fotografii, articole de papetărie,
anumite articole fabricate din hârtie sau carton
care nu sunt altfel clasificate după scopul
sau destinaţia lor, de exemplu, pungi de
hârtie şi de plastic, plicuri şi cutii pentru
ambalat, statui, figurine şi opere de artă din
hârtie sau carton, precum figurine şi statuete
din papier mâche (pastă de hârtie), litografii
înrămate sau neînrămate, picturi şi acuarele,
folii şi pungi pentru ambalat şi împachetat,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, animaţii de tip celulă,
invitaţii (papetărie), machete arhitecturale,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, schiţe /
planuri, cataloage, indicatoare pentru hărţi,
neelectronice, benzi desenate, materiale si
instrumente pentru desen, steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, florare, tipărituri, reproduceri
şi reprezentări grafice, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărţi), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), materiale de modelaj, aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări musicale,
buletine informative, agende, materiale de
ambalat fabricate din amidon, carnete de
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notiţe (papetărie), tablouri (picturi), cu sau
fără ramă, broşuri, hârtie pergament, gravuri
şi gravuri fotografice suporturi de fotografii,
ilustraţii, placarde din hârtie sau carton, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, materiale
didactice şi educative din hârtie, carton sau
papier mâche (pastă de hârtie) (cu excepţia
aparatelor), cărţi de scris sau de colorat.
20. Figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos
sau plastic/statuete din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, statui din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
tâmplărie artistică, lucrări de artă din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, suporturi de prezentare,
animale şi păsări împăiate, ambră galbenă/
chihlimbar.
21. Acvarii interioare, terarii şi vivarii, habitate
pentru insecte, vivariu pentru insecte, habitate
de interior pentru insecte, vivarii de interior
pentru insecte, capcane pentru insecte, terarii de
interior pentru insecte, bazine, jardiniere.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, accesorii pentru jocuri,
cuşti pentru insecte de jucărie, plase de insecte
de jucărie, machete de jucărie, aparate de
amuzament, automate şi acţionate cu fise,
dispozitive pentru jocuri video arcade, articole
pentru tras cu arcul, jocuri de table şi şah, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri şi bile
de joacă, camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, aparate şi maşini de bowling, jocuri
de construcţie, plase pentru fluturi, paravane
de camuflaj (articole sportive), confeti, truse de
magie), momeli pentru vânătoare sau pescuit/
nade pentru vânătoare sau pescuit, zaruri,
păpuşi şi case de păpuşi, domino, dame (jocuri),
drone (jucării), ţinte electronice , carusele pentru
parcurile de distracţii, instrumente de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mănuşi pentru jocuri,
cărucioare de golf/cărucioare pentru sacii de
golf şi articole şi accesorii de golf, arbalete
(articole sportive), jocuri cu potcoave, puzzle-uri,
caleidoscoape, zmeie şi accesorii pentru zmeie,
mah-jong, măşti (obiecte de divertisment), plase
pentru sporturi, jucării cu caracter de noutate
pentru petreceri, jucării cu caracter de noutate
pentru a face glume, pălării din hârtie pentru
petreceri, jocuri de societate, tuburi de confeti
pentru petreceri (articole cu caractere de noutate
pentru petreceri) , capse cu percuţie (jucării),
pinatas, baloane pentru petreceri, cărţi de joc,
jucării de pluş, jocuri portabile cu ecrane cu
cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu funcţii
de telecomunicaţii integrate, vehicule de jucărie
cu telecomandă sau fără, căluţi balansoar, patine

cu rotile, seturi de machete la scară (jucării),
scutere (jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile
de tip loterie, topogane (obiecte de divertisment),
praştii (articole sportive), automate (maşini de
jocuri), bule de săpun (jucării), titirezi (jucării),
trambuline, jucării umplute, piscine (articole
dejoacă), leagăne, mese de tenis de masă,
articole şi accesorii pentru tenis de masă,
ţinte pentru tragere, pistoale de jucărie, jucării
carusel, maşini de jucărie, case de jucărie
pentru copii, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetice, jucării din
plastilină inteligentă sau din aluat de modelare,
triciclete pentru copii (jucării).
31.  Insecte vii, hrană pentru insecte vii, plante
şi flori naturale.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi 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 poştă sau
prin mijloace electronice, sau prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, servicii publicitare, de marketing
şi promoţionale, inclusiv, distribuirea de mostre,
dezvoltarea de concepte publicitare, scrierea şi
publicarea de texte publicitare, demonstraţii cu
produse, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
organizarea de târguri şi expoziţii cu scop
comercial sau publicitar, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
producţia de clipuri publicitare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, închirierea
spaţiului şi a timpului publicitar în mediile de
comunicare, publicitate pe suport de hârtie sau
de alt tip, sub formă de afişe, scrisori, pliante, pe
suport electronic sau prin internet, cu plata per
click, prin televiziune sau prin transmisii radio,
publicitate directă prin poştă, prin cablu şi prin
servicii conexe, anunţuri în format electronic prin
intermediul telecomunicaţiilor, alte anunţuri în
presă, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare).
39. Transport, ambalarea, împachetarea şi
livrarea bunurilor, depozitarea bunurilor,
organizarea de călătorii, închirierea de vehicule
pentru transport, precum şi servicii de şoferi şi
piloţi, însoţirea turiştilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/04/2021

servicii care constau forme de educaţie
sau instruire, servicii al căror scop este
divertismentul, amuzamentul sau recreaţia
persoanelor, precum şi prezentarea operelor
de artă vizuale, publicului în scop cultural
sau educaţional, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, rezervarea locurilor pentru
spectacole , servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor şi de concerte, conferinţe,
congrese, servicii culturale, educaţionale sau
de divertisment furnizate de galeriile de artă,
distribuţie de filme, transfer de know-how
(instruire), dublări, furnizarea de informaţii în
domeniul educaţiei, servicii de amuzament
şi divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată , închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film , furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
producţia de muzică, servicii de compoziţie
muzicală , furnizarea online de publicaţii
electronice, muzică, şi de imagini video,
nedescărcabile , organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), fotografie , instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate , prezentarea prestaţiilor live ,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale , furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale ,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri
de publicitate sau culturale , pictură pe
faţă, producţia de spectacol, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea de
terenuri de sport , subtitrare , organizarea
şi susţinerea de simpozioane , predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire ,
divertisment de televiziune , furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin

intermediul serviciilor video la cerere , închirierea
terenurilor de tenis , închirierea de jucării,
traducere închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele decât
cele publicitare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de bar, servicii de
pensiune, rezervări la pensiuni, pensiuni pentru
animale , servicii de cafenea , servicii de
bufet, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de cantină, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, servicii de creşă (creche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile.

───────

(210) M 2021 02744
(151) 05/04/2021
(732) SYNERGY PLANT PRODUCTS

SRL , STR. MILANO NR. 12,
JUDEŢUL BRAŞOV
, PREJMER, 507165, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
APICOL12GAMMA

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

35. Servicii de comerţ şi de publicitate cu privire
la produsele naturiste proprii.

───────
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(210) M 2021 02745
(151) 05/04/2021
(732) BIONOVATIV SRL, STR.

CIMITIRULUI, JUD. BRAŞOV,
PODU OLTULUI, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Li&fe - Live and feel healthy

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

35. Servicii de comerţ şi de publicitate cu privire
la produsele naturiste proprii.

───────

PIETROSU, NR.2B, SC.D,
AP.36, JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRITA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

strollers.ro ONLINE
BEBE SUPERSTORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.11; 18.01.19

(591) Culori revendicate:roz (HEX #F06C79)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
produse din lemn, plută, trestie, stuf, rachită,
corn, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau din
material plastic.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02747
(151) 05/04/2021
(732) F & G FIRST FAST CATERING

SRL, STR. TINERETULUI NR. 63,
PARTER, SPATIU COMERCIAL
NR. 1, BL. 2, SAT DUDU, JUD.
ILFOV, COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

F & g COFFEE & SANDWICH

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.24

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

clase:
43. Servicii de restaurant, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de bar, servicii de
lounge cu narghilea, servicii de catering care
constau in furnizarea de produse alimentare si
bauturi, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustari (snack - bar),
servicii de restaurante udon and soba, servicii de
restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 02746
(151) 05/04/2021
(732) SC GUZU & KRAFT SRL, STR.
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(210) M 2021 02748
(151) 05/04/2021
(732) SC PALTINUL IMOBILIARE,

BULEVARDUL MIHAI VITEAZU
NR. 20, BL. P16, AP. 1, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2,SC.
B, ET. 1, AP. 21, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

PALTINUL IMOBILIARE
DIN 2002 www.paltinul.ro

APARTAMENTE VILE
TERENURI IMOBILIARE

ADMINISTRĂRI
REGIM HOTELIER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7483C), galben (Pantone 120)

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

35. Publicitate şi reclamă pentru activitatea de
afaceri imobiliare, management şi marketing în
afaceri imobiliare, furnizarea de informaţii prin
intermediul unui site web referitor la activitatea
sus menţionată, administraţie comercială pentru
a răspunde cererilor de oferte, servicii de
intermediere comercială, negocieri comerciale şi
încheiere tranzacţii/contracte, servicii comerciale
de licenţiere, francizare, cesionare toate în
domeniul afacerilor imobiliare.
36. Afaceri imobiliare, servicii de agenţie
imobiliară, închiriere de bunuri imobiliare,
activitate de brokeraj imobiliar, de evaluări
imobiliare şi d costuri de reparaţii, management
imobiliar, colectare de chirii, servicii de
administrator de imobile ( clădiri, închiriere de
bunuri pentru conlucrare/colaborare).

───────

(210) M 2021 02749
(151) 05/04/2021
(732) CONF.CORP.COOP. F.A., STR.

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

(540)
www.banul-digital.ro

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

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

───────

(210) M 2021 02750
(151) 05/04/2021
(732) ZYX PUBLISHING GROUP, STR.

ION BREZOIANU, NR. 23-25,
CONSTRUCȚIA C2, CORP B,
MEZANIN, BIROUL B15, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
BL. 1, SC. A, AP. 5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PANORAMA business
of tomorrow

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat, ziare electronice descărcabile.
16. Publicații imprimate, reviste (publicații
periodice).
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
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calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii publicitare privind ziarele.
41. Publicare on-line de cărți și reviste
electronice, furnizarea de publicații electronice,
care nu pot fi descărcate, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, nedescărcabile, publicare de reviste
pe internet, educație, divertisment și sport,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, servicii de
reporteri de știri, furnizare de publicații dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate.

───────

(210) M 2021 02751
(151) 05/04/2021
(732) DE ARTE PAINTS COLLECTION

SRL, STR. SLOBOZIA NR. 34,
MANSARDA, CAMERA 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DeArte

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

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

35. Publicitate și marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media sociala, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
difuzare de materiale publicitare și promoționale,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, difuzarea de
materiale publicitare (pliante, broșuri și material
tipărit), difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, distribuție și difuzare de
materiale publicitare (pliante, prospecte, material
tipărit, mostre), difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-line
pe internet, distribuire de materiale publicitare
(pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, organizarea de distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu, organizarea de campanii
de marketing, postarea de afi, e publicitare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web
pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de reclame pentru pagini web pe
internet, indexare web în scop comercial sau
publicitar, plasare de reclame, organizare și
realizare de evenimente publicitare, optimizarea
motoarelor de căutare, optimizarea traficului pe
site, optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, publicare de
materiale promoționale, promovarea comercială,
publicare de materiale publicitare, publicitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate pentru
site-urile web ale firmelor, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing
și promovare, difuzare de anunțuri, difuzare
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de anunțuri publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, difuzarea de materiale publicitare,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de import și export, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
publicitate și reclamă, servicii de publicitate
și reclamă, servicii de reclamă și publicitate,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei.
37. Informații în domeniul construcțiilor,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
servicii de zugrăvire de interioare de case
în scopuri decorative, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor(servicii de construcţie),
izolarea pereților interiori și exteriori, a
tavanelor și a acoperișurilor, vopsire și lăcuire,
vopsire și decorare de clădiri, (servicii de
construcţie) servicii de vopsire și decorare
a clădirilor (servicii de construcţie), vopsire
de clădiri, tencuirea decorativă a pereților,
tencuire decorativă a plafoanelor sau pereților,
lucrări de lăcuire, construcții de clădiri
rezidențiale, lucrări de reparații în construcții,
servicii de construcții de clădiri, construcții
și reparații de clădiri, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, lucrări de construcții
de inginerie civilă, furnizare de informații
în domeniul construcțiilor, vopsire, pentru
suprafețe interioare și exterioare, curățarea
spațiilor interioare, amenajări interioare ale
birourilor, amenajarea spațiilor comerciale
(servicii de construcţie), amenajarea spațiilor
pentru magazine (servicii de construcţie), servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
servicii de consultanță privind construcția de
clădiri, furnizare de informații, consiliere și
consultanță cu privire la curățare, reparații
de plafoane, reparații și întreținere de clădiri,
reparații și renovări de clădiri, lucrări de reparații
la clădiri, întreținerea clădirilor, întreținere de
proprietăți, întreținere de clădiri, servicii de
restaurare de zugrăveli, zugrăvirea caselor,
servicii de acoperire (zugrăveală), servicii de
zugrăvire și decorare, servicii de reparare
pentru acoperiri pentru pereți, construcții,
construcții civile, servicii de construcții, reparații
în construcții, servicii de subcontractare pentru
aplicarea tapetului, curățare de mansarde,
curățarea interioarelor edificiilor, curățarea

suprafețelor murale, curățarea suprafețelor
plafoanelor, curățarea abrazivă a suprafețelor,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,
servicii de consiliere referitoare la lucrări de
tratare a suprafețelor, construcții și demolări de
clădiri, amenajare teritorială pentru construcții,
aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe clădiri, construcția de
pereți despărțitori pentru interior, construcție
de pereți despărțitori, decorare de clădiri,
lucrări de construcție, pulverizarea vopselei,
servicii de construcții civile, vopsire prin
pulverizare, aplicarea de vopsea de protecție
pe lemn, aplicarea de straturi de protecție
de suprafață, aplicarea unui strat protector
pe suprafețele cavităților, instalarea pereților
despărțitori interiori, întreținere și reparații de
pardoseli, servicii de zugravire de interioare de
case în scopuri decorative, montări de schele,
renovare de proprietăți, renovare de bucătării,
renovarea interioară a clădirilor, renovarea
interioară a clădirilor comerciale, restaurarea
operelor de arhitectură, servicii de amenajări
de bucătării, servicii de pictură decorativă,
servicii de reparare pentru acoperiri pentru
pardoseli, servicii de întreținere pardoseli,
tapetare, vopsirea metalului prin pulverizare,
vopsirea suprafețelor metalice pentru prevenirea
coroziunii, curățare interioară și exterioară
de clădiri, renovare de clădiri, renovarea și
restaurarea clădirilor, reparare şi întreținere de
clădiri cu birouri, reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, reparații clădiri, reparații
de construcții, reparații de fațade, reparații și
întreținere de clădiri pentru evitarea demolării,
restaurare de ziduri și structuri din zidărie,
servicii de renovare a clădirilor, aplicare de șape,
aplicare de căptușeli impermeabile, aplicare
de substraturi, acoperirea lucrărilor de zidărie
de cărămidă, curățarea suprafețelor pereților
exteriori.

───────
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(210) M 2021 02752
(151) 05/04/2021
(732) ALEXANDRU SUSNOSCHI-

ŢIFREA, STR. EXERCITIU NR.99,
BL.PD6, SC.D, AP.3, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)
POWERSIX

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

41. Servicii în domeniul jocurilor de noroc,
furnizarea serviciilor de amuzament, servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea instalaţiilor
de casino (jocuri de noroc), servicii de club
(divertisment), servicii de jocuri de noroc,
servicii de jocuri furnizate on-line pe reţea
computerizată, închirierea echipamentelor de
jocuri.

───────

(210) M 2021 02753
(151) 05/04/2021
(732) ALEXANDRU SUSNOSCHI-

ŢIFREA, STR. EXERCITIU NR.99,
BL.PD6, SC.D, AP.3, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)
POWER6

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

41. Servicii în domeniul jocurilor de noroc,
furnizarea serviciilor de amuzament, servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea instalaţiilor
de casino (jocuri de noroc), servicii de club
(divertisment), servicii de jocuri de noroc,
servicii de jocuri furnizate on-line pe reţea
computerizată, închirierea echipamentelor de
jocuri.

(210) M 2021 02754
(151) 05/04/2021
(732) NOVAMET INVEST SRL, SAT

OGLINZI, NR 814, JUDETUL
NEAMT, COMUNA RAUCESTI,
NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

wash point 24H Spălătorii
automatizate self service

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, bleumarin,
alb

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

7. Maşini-unelte, maşini de spălat acţionate cu
fise, aparate de curatare de inalta presiune
(mașini), masini si aparate (electrice) de curatat,
instalaţii de spălare de vehicule, pompe (masini),
pompe de aer comprimat, separatoare de apă,
separatoare (mașini), pistoale robotizate pentru
maşini de pulverizare cu lichid comprimat,
pistoale electrice cu pulverizare, pistoale de
pulverizare cu lichid sub presiune, pistoale
cu pulverizare pentru acoperire cu pudră,
automate (distribuitoare automate), maşini de
pulverizat, maşini de distribuire, echipament
pentru maturare, curăţare şi spalare, pistoale de
pulverizat (maşini), supape (piese de masina),
filtre (piese de masini sau motoare), masini
de aspirat de uz industrial, aspiratoare de
praf, aspiratoare umede, exhaustoare, furtunuri
de aspirator, masini de aspirat, pentru uz
industrial, perii (piese pentru masini), perii
actionate electric (piese de masini), incalzitoare
de apa (piese pentru masini), automate
de curăţare, separatoare pentru murdărie,───────
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instalaţii de curăţat cu presiune, instalaţii de
fosfatare, aparate mecanizate pentru curăţarea
recipienţilor, instalaţii pentru deparafinarea de
vehicule, echipamente de curăţare, spălare
şi curăţare, aspiratoare, instalatii de spalat
vehicule, instalaţii (mașini) pentru spălarea
autovehiculelor într-o spălătorie auto fără
contact, maşini de spălat cu înaltă presiune.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
în sistem de franciză, servicii de comerț cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, prin
internet și distribuție de cataloage în domeniul
sistemelor de spălare a vehiculelor, servicii de
consultanţă în afaceri în domeniul operaţiunilor
şi gestionării spălării vehiculelor.
37. Construcție, instalare, întreținere și reparații
de instalații de spălat vehicule, servicii de
asamblare referitoare la instalarea de mașini de
spălat vehicule, sisteme de spălare a vehiculelor,
întreținerea și pregătirea mașinilor de spălat
vehicule, a sistemelor de spălare a vehiculelor,
servicii de spălătorie auto: spălarea, curăţarea,
lustruirea şi întreţinerea autovehiculelor şi
echipamentelor, servicii de curăţare şi spălare
a: fotoliilor, covoraşelor, tapiţeriei, instalare şi
reparaţie de instalaţii electrice şi instalaţii şi
aparate de curăţare, furnizarea de informații
despre curățarea vehiculelor, inchirierea de
maşini şi aparate de curăţare, închiriere de
echipamente de spălare a autovehiculelor,
închiriere de echipamente de curăţat.

───────

(210) M 2021 02755
(151) 05/04/2021
(732) PIINEA DE CASA SRL, STR.

KOS KAROLY NR.21, JUDETUL
MURES, TARGU-MURES, 540424,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
NE ȘTIM DIN GUST ÎN GUST

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2021 02756
(151) 05/04/2021
(732) S.C. TEZAUR TV S.R.L, STR.

SIRENELOR, NR. 24, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MELOS tv

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 22.01.21

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

clase:
38. Transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și TV.
41. Producție de programe TV, divertisment
difuzat prin TV fără fir.

───────
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(210) M 2021 02757
(151) 05/04/2021
(732) ADRIAN-VASILE BREBAN, LOC.

CHIUZBAIA NR. 157, JUDETUL
MARAMURES, BAIA SPRIE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

BRRAVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, hanorace, hanorace sport,
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, pantaloni,
șosete, tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte), jachete
(îmbrăcăminte), rochii pentru femei, fuste,
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, articole care servesc la acoperirea capului,
confecții (articole de îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2021 02758
(151) 05/04/2021
(732) SANREVO SRL, STR.

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

(540)

NEWS VASLUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.12

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

41. Editare de texte scrise, altele decât cele
publicitare, servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, servicii de
furnizare de publicații on-line, publicare de
documente, publicare de texte, servicii de
publicarea de fotografii, servicii de publicare on-
line.

───────

(210) M 2021 02759
(151) 05/04/2021
(732) CASA BRANCOVEANU S.R.L.,

STRADA CIMPOIERILOR NR. 5,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 041573,
ROMANIA

(540)
CASA BRANCOVEANU

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

37. Servicii de construcții, servicii de construcții
subterane, servicii de construcții civile,
servicii de construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor (izolare), demolări de construcții,
servicii de construcții de terase, edificare
construcții prefabricate, construcții de străzi,
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construcții de șosele, construcții de pridvoare,
reparații de construcții, reparații în construcții,
servicii de construcții de infrastructură,
servicii de construcții, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
curățarea terenurilor pentru construcții, nivelarea
terenurilor pentru construcții, servicii de
construcții hidraulice, amenajare teritorială
pentru construcții, amenajare de terenuri
(construcții), construcții civile privind irigațiile,
construcții de puțuri subterane, lucrări de
etanșeizare (construcții), construcții de decoruri
scenografice, servicii de construcții civile,
pregătirea terenului pentru construcții, demolare
de construcții civile, servicii de construcții de
infrastructură civilă, servicii de construcții de
clădiri comerciale, servicii de construcții de
clădiri rezidențiale, servicii de construcții pe
uscat (onshore), supervizarea construcțiilor pe
șantier, furnizarea de informații în domeniul
construcțiilor, furnizarea de informații în materie
de construcții, servicii de construcții de clădiri,
lucrări de reparații în construcții, supraveghere
a lucrărilor de construcții, închirieri de utilaje
pentru construcții, servicii de construcții și
reparații de clădiri, instalare de schele
pentru construcții, executare de cofraje pentru
construcții, servicii de construcții de bazine de
înot, închiriere de echipamente de construcții,
servicii de construcții și demolări de clădiri,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
repararea construcțiilor deteriorate de păsări,
instalare de schele pentru construcții și
platforme pentru lucrări și construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte de construcții, închiriere de macarale
(echipament de construcții), lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), servicii de construcții
de clădiri rezidențiale și comerciale, supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, lucrări de
construcții de inginerie civilă, montare (instalare)
de șarpante pentru construcții, instalare de
elemente fabricate de construcții, servicii de
construcții de structuri temporare, instalare de
elemente prefabricate pentru construcții, servicii
de construcții de instalații de stocare subterană,
instalare de schele pentru construcții civile,
construcții de instalații de energie geotermală,
executare de cofraje pentru construcții civile,
ridicare de construcții structurale din oțel,
construcții de instalații de încălzire geotermală,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
furnizare de informații în domeniul construcțiilor,
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor
de construcții, lucrări de construcții subterane
legate de cablare, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii de construcții de fabrici
pe bază de comandă, servicii de construcții

de case pe bază de comandă, servicii de
construcții de locuințe pe bază de comandă,
servicii de construcții de drumuri pe bază de
comandă, instalare de structuri de construcții
cu sticlă, sudură de structuri din oțel pentru
construcții, servicii de construcții de instalații
comunitare de încălzire geotermală, servicii de
construcții cu acces prin intermediul alpinismului
utilitar, instalare de utilități pe șantiere de
construcții, eliminarea molozului din clădiri
(servicii de construcții), construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, lucrări
de construcții subterane legate de cablajele
electrice, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, servicii de construcții
de grădină (montare și închidere cu geamuri),
lucrări de construcții subterane cu privire la
conducte, lucrări de construcții subterane legate
de pozarea drenurilor, servicii ale geamgiilor
pentru vehicule folosite în construcții, lucrări de
construcții subterane legate de instalații sanitare,
furnizare de informații privind construcții folosind
mijloace electronice, lucrări de construcții
subterane legate de canale de scurgere, servicii
de cămășuială pentru întreținerea instalațiilor
de construcții industriale, servicii de construcții
referitoare la clădiri de uz industrial, ridicare
de construcții temporare pentru evenimente în
aer liber, servicii de construcții de inginerie
civilă referitoare la terenurile din zona rurală,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, lucrări de
construcții subterane legate de magistrală
de alimentare cu apă, servicii de construcții
de inginerie civilă pentru prevenirea inundării
terenului din cauza viiturilor, lucrări de construcții
subterane legate de țevile de alimentare cu
apă, instalare de sisteme de energie solară
pentru construcții de uz locativ, furnizare
de informații privind închirierea de mașini
și aparate de construcții, supravegherea pe
șantier a construcțiilor constând în lucrări de
inginerie civilă, construcții de inginerie civilă
referitoare la prevenirea inundării clădirilor prin
revărsarea apei, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de baruri de cocteiluri, servicii oferite de
bodegi de vinuri, servicii oferite de bufet
salate, servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de
ceainării, decorare de alimente, decorare de
torturi, servicii oferite de fast-fooduri, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
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în internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de locuri
de cazare pentru recepții, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
banchete, organizare de mese la hoteluri, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de restaurante de delicatese, restaurante
specializate în preparate la grătar, sculptură
culinară, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
baruri cu narghilea, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de cantină, servicii de cazare
cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de cluburi de băut private, servicii de degustare
de vinuri (furnizare de băuturi), servicii de gătit,
servicii de local public, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de organizare de banchete, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante care
servesc ramen, servicii de restaurante care
servesc tempura, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii în domeniul gustărilor, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servii de barmani, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și

băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în gogoșării, servire de
alimente și băuturi în internet-cafe, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, servirea de băuturi
în berării, servirea de băuturi în microberării,
sevicii de baruri care servesc bere, servicii oferite
de snack-baruri, servicii de cazare hotelieră,
servicii de catering hotelier, hoteluri rezervări
de hoteluri, servicii hoteliere, furnizarea de
informații hoteliere, rezervări de hotel pentru
terți, rezervare de cazare la hotel, servicii
hoteliere pentru clienții preferați, servicii hoteliere
în stațiuni turistice, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, rezervare de camere de hotel pentru
călători, rezervare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri, furnizare
de servicii de hoteluri și moteluri, servicii prestate
de agenții pentru rezervări la hotel, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, servicii de rezervare la hoteluri
oferite pe internet, furnizare de informații online
despre rezervări la hoteluri, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, în hoteluri,
furnizare de servicii de rezervare de camere și
rezervare la hoteluri, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervare de camere de hotel, servicii de
agenții de turism pentru efectuarea de rezervări
la hotel.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, analiză cosmetică, aplicare de produse
cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, băi turcești, saloane
de coafură, servicii oferite de complexuri
balneare, consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță cu privire la frumusețe, consultanță
în domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, consultanță în materie de frumusețe,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, epilat
cu ceară, frizerii pentru bărbați, furnizare de băi
publice pentru igienă personală, furnizare de
informații în materie de frumusețe, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, furnizare de instalații de
solariu, servicii oferite de manichiură, servicii
oferite de ondularea părului, îngrijire cosmetică
pentru persoane, îngrijirea estetică a picioarelor,
îngrijiri de igienă pentru oameni, îngrijiri de
igienă și frumusețe, refacerea părului, saloane
de bronzare, saloane de coafură, saloane
de frumusețe, saloane de îngrijire a pielii,
servicii balneare pentru sănătatea şi bunăstarea
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corpului şi a spiritului, servicii consultative privind
îngrijirea părului, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii de bronzare cu aerograf, servicii
de bronzare cu aerograf pentru corpul uman,
servicii de bărbierie, servicii de bronzare în
scopuri cosmetice (pentru oameni), servicii de
bronzat prin pulverizare, servicii de coafare a
părului, servicii de coafor, servicii de coafor
de lux, servicii de coafor pentru bărbați,
servicii de coafor pentru copii, servicii de
coafor pentru personalul armatei, servicii de
consultanță cu privire la epilarea corporală,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de consultanță cu
privire la îngrijirea pielii, servicii de consultanță
în domeniul cosmetic, servicii de consultanță
în domeniul machiajului, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în materie de îngrijire a frumuseții,
servicii de consultanță privind machiajul oferite
online, servicii de consultanță privind machiajul
și servicii de aplicare a acestuia, servicii de
consultanță privind machiajul, oferite online sau
față în față, servicii de conturare a sprâncenelor,
servicii de cosmetică, servicii de epilare, servicii
de epilare a sprâncenelor cu ață, servicii de
epilare corporală cu ceară pentru persoane,
servicii de epilare cu laser, servicii de frizerie,
servicii de frizerie pentru bărbați, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, servicii de
furnizare de instalații de băi de soare, servicii
de furnizare de instalații de saune, servicii de
împletire a părului, servicii de liposucție, servicii
de machiaj, servicii de machiaj cosmetic, servicii
de machiaj permanent, servicii de machiaj
profesional, servicii de manichiură, servicii de
manichiură la domiciliu, servicii de manichiură
și de pedichiură, servicii de micropigmentare,
servicii de îndepărtare permanentă și reducere
a părului, servicii de îndreptat părul, servicii
de îngrijire a frumuseții, servicii de îngrijire a
unghiilor, servicii de întindere a pielii cu laser,
servicii de întors genele, servicii de ondulare
a părului, servicii de pedichiură, servicii de
permanent pentru păr, servicii de permanent
pentru întors genele, servicii de salon de
bronzare prin pulverizare, servicii de salon de
coafor pentru femei, servicii de saună, servicii
de saună cu infraroșii, servicii de tatuare a
sprâncenelor, servicii de tratament cu microace,
servicii de tratament pentru celulită, servicii de
tratament pentru îngrijirea tenului, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, față și păr,
servicii de tratamente cosmetice pentru față și
pentru corp, servicii de tratamente de slăbire,
servicii de tratamente de înfrumusețare,în
special pentru gene, servicii de tratare a

celulitei, servicii de vopsire a genelor, servicii
de vopsire a sprâncenelor, servicii de vopsit de
șuvițe de păr, servicii de vopsit gene, servicii
de vopsit sprâncenele, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare, servicii
furnizate de saloane de slăbire, servicii oferite
de saloane de bronzat și de solarii, servicii
pentru extensii de gene, servicii pentru îngrijirea
feței, servicii pentru îngrijirea pielii, servicii pentru
îngrijirea pielii capului, servicii pentru îngrijirea
părului, servicii pentru vopsirea părului, servicii
pentru îngrijirea picioarelor, servicii personale de
epilare, servicii personale terapeutice referitoare
la topirea grăsimii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, servicii prestate de
saloane de manichiură, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
servicii de solar, spălarea părului cu șampon,
tratament cosmetic, tratament cosmetic cu laser
al venelor varicoase, tratament cosmetic cu laser
pentru ciupercă unghială, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratament cosmetic cu laser
pentru îndepărtarea părului nedorit, tratament
cu laser pentru creșterea părului, tratament
pentru păr, tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru păr, tratamente
cosmetice pentru ten.

───────
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(210) M 2021 02760
(151) 05/04/2021
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GUSTOPAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 11.01.17; 08.01.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, alb, maro,
crem

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, înghețată, miere, melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață, toate acestea
cu excepția următoarelor produse: pufuleți și
snacksuri cu diverse arome.

───────

(210) M 2021 02761
(151) 05/04/2021
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MEȘTERUL MĂCELAR
de la Penny

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

29. Carne și produse din carne, produse
tartinabile din carne, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse tartinabile din pește,
fructe de mape și moluște, mâncăruri gătite,
mâncare preparată și gustări sărate.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 02762
(151) 05/04/2021
(732) Wind River Tobacco Company,

LLC, 4792 POTATO HOUSE
COURT, WILSON, NORTH
CAROLINA 27893, CAROLINA
DE NORD, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NASHVILLE

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

34. Țigarete.
───────

(210) M 2021 02763
(151) 05/04/2021
(732) Wind River Tobacco Company,

LLC, 4792 POTATO HOUSE
COURT, WILSON, NORTH
CAROLINA 27893, CAROLINA
DE NORD, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECT. 1,
BUCUREŞTI, 010458, ROMANIA

(540)
AMERICAN BISON

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

34. Țigarete.
───────

(210) M 2021 02764
(151) 05/04/2021
(732) Wind River Sales & Distribution

Company, LLC, 4792 POTATO
HOUSE COURT, WILSON, NORTH
CAROLINA 27893, CAROLINA
DE NORD, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
KENTUCKY SELECT

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

34. Țigarete.
───────

(210) M 2021 02765
(151) 05/04/2021
(732) PANERO BUSINESS SRL,

BDUL ENERGETICIENILOR
100-110, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PANERO cuptorul de pâine

(531) Clasificare Viena:
13.03.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
30. Pâine, pâine proaspătă, pâine pita, pâine
prăjită, pâine crocantă, pâine nefermentată,
pâine integrală, pâine semicoaptă, pâine
multicereale, chifle moi (pâine), sopapillas (pâine
prăjită), pâine de malt, aluat de pâine, pâine
prăjită (biscuiţi), biscuiţi din pâine, pâine la aburi,
pesmet din pâine, concentrate de pâine, pâine
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cu usturoi, pâine de secară, batoane de pâine,
pâine cu umplutură, pâine şi chifle, hamburgeri
în pâine, prăjitură cu pâine, pâine fără gluten,
pâine cu stafide, pâine coaptă în prealabil,
pâine făcută cu drojdie, amestecuri pentru pâine
integrală, pâine umplută cu fructe, pâine aromată
cu condimente, rulouri de pâine umplute, lipii
pentru sandvişuri (pâine), preparat de pâine
cu malţ, cremă de ciocolată pentru pâine,
pâine cu seminţe de soia, pâine sub formă de
bastoane, pâine nedospită în foi subţiri, pâine cu
bicarbonat de sodiu, pâine cu fasole roşie dulce,
pâine cu conţinut scăzut de sare, amestecuri
pentru pâine, produse de patiserie, pricomigdale
(patiserie), pateuri (patiserie), amestecuri de
patiserie, prăjiturici uscate (patiserie), specialităţi
de patiserie, scoici de patiserie, produse de
patiserie aromate, rulouri (produse de patiserie),
amestecuri preparate de patiserie, produse de
patiserie congelate, foi de patiserie congelate,
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie vieneză, pateuri (produse de patiserie),
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie cu fructe, scoici de patiserie
pentru monaka, produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie conţinând creme, produse
de patiserie cu ciocolată, sopapillas (produse
de patiserie, prăjite), produse de patiserie care
conţin fructe, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse de
patiserie), produse de patiserie daneze din foitaj,
preparate aromatice pentru produse de patiserie,
produse de patiserie umplute cu fructe, produse
de patiserie conţinând creme şi fructe, produse
de patiserie din legume şi carne, produse de
patiserie conţinând legume şi peşte, produse de
patiserie din făină de cartofi, fulgi de patiserie de
unt de arahide, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, produse de patiserie pe bază
de portocale, produse de patiserie cu seminţe
de mac, produse de patiserie din foitaj care
conţin şuncă, produse de patiserie congelate
cu umplutură de legume, produse de patiserie
cu termen mare de valabilitate, produse de
patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele),
produse de patiserie congelate umplute cu
carne şi legume, produse de patiserie conţinând
legume şi carne de pasăre.

───────

(210) M 2021 02766
(151) 05/04/2021
(732) SALAMEZ PROD SRL, COMUNA

DRAGOMIRESTI-VALE, FERMA
NR. 5, SECTIA INCUBATIE, LOTUL
NR. 3, JUDEȚUL ILFOV, COMUNA
DRAGOMIRESTI-VALE, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Popasul din pădure

(531) Clasificare Viena:
08.01.07; 08.05.01; 08.07.04; 08.07.10;
08.07.17; 05.09.12; 08.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, alb, maro,
galben, bej, verde

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

39. Servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum,
depozitare de alimente, ambalare de alimente.
43. Servicii contractuale de alimentație, servicii
de fast food la pachet, servicii oferite de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, servicii de bufet, servicii oferite de
bufete cu autoservire.

───────
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(210) M 2021 02767
(151) 05/04/2021
(732) J&B LIMITED, MARKET SQUARE,

3RD FLOOR, YAM RAJ BUILDING,
P.O.BOX 3175, TORTOLA, ROAD
TOWN, INSULELE VIRGINE
BRITANICE

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

h & p

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 27.05.23

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

34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri,
țigări, tabachere.

───────

(210) M 2021 02768
(151) 05/04/2021
(732) J&B LIMITED, MARKET SQUARE,

3RD FLOOR, YAM RAJ BUILDING,
P.O.BOX 3175, ROAD TOWN,
TORTOLA, INSULELE VIRGINE
BRITANICE

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bon INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri,
țigări, tabachere.

───────

(210) M 2021 02769
(151) 05/04/2021
(732) ROYAL MARKET SRL, STRADA

LUNCA SIRETULUI NR.10,
BL.M45B, SC.3, ET.4, AP.107,
SECTOR 6, 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)
ZOLLA

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

3. Produse cosmetice, produse cosmetice şi
preparate cosmetice, nemedicinale, preparate
cosmetice si produse de toaletă nemedicinale,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a
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unghiilor, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
lac de unghii, ojă de unghii, gel pentru unghii,
vârfuri pentru unghii, unghii false, adezivi pentru
gene, păr și unghii false, dizolvanți pentru lac de
unghii (produse cosmetice), pile abrazive pentru
unghii, vârfuri pentru unghii (cosmetice), produse
cosmetice pentru unghii, sclipici pentru unghii,
crema pentru unghii, întăritor pentru unghii,
balsamuri pentru unghii, loțiuni pentru întărirea
unghiilor, materiale de acoperire pentru unghii,
adezivi pentru fixarea unghiilor false, bază pentru
unghii, hârtie abrazivă pentru unghii, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor.
8. Pile pentru unghii , clești de unghii, pile de
unghii, foarfeci (forfecuțe) de unghii, pile pentru
unghii electrice şi neelectrice, clești pentru
unghii, instrumente pentru lustruirea unghiilor,
ustensile pentru manichiură şi pedichiură.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, perii cosmetice, perii pentru
unghii, perii de unghii, tăvițe destinate utilizării
la lăcuirea unghiilor, ustensile cosmetice,
aplicatoare cosmetice, spatule cosmetice,
instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor, suporturi pentru cosmetice, cutii
adaptate pentru ustensile cosmetice.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, furnizarea de
informații despre produse de larg consum, și
anume cu privire la cosmetice, servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul de produse cosmetice,
consiliere cu privire la produse de consum
în legătură cu cosmeticele, promovarea
comercială, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, prezentări de produse şi servicii
de afișare a produselor, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de marketing comercial.
44. Servicii de igiena și de frumusețe pentru
oameni, servicii cosmetice de îngrijire corporală
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, servicii de îngrijire a unghiilor.

───────

(210) M 2021 02770
(151) 05/04/2021
(732) CERASELA-MIHAELA SIMIUC,

STR. INT. CPT. GHEORGHE
PREOȚESCU NR. 18, MANSARDĂ,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

OTOTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.13.25

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

clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, produse
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, produse pentru spălare,
produse de curățare de uz casnic, produse
de curățare pentru igiena personală intimă,
nemedicinale, produse pentru curățarea dinților
și ape de gură, săpunuri, detergenți, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, lenjerie pentru pat, țesături pentru
lenjerie, lenjerie de masă, lenjerie de uz casnic,
așternuturi de pat (lenjerie), cuverturi matlasate
(lenjerie de pat), lenjerie de pat și pături, lenjerie
de casă, inclusiv prosoape de față, lenjerie
de pat de unică folosință din hârtie, lenjerie
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de pat de unică folosință din material textil,
perdele pentru duș, mochetă (perdele), perdele
dantelate, perdele plisate, perdele pentru ușă,
țesături pentru perdele, perdele din plasă,
draperii (perdele groase), perdele din materiale
textile, perdele din materiale plastice, perdele
și draperii confecționate, draperii textile, draperii
din materiale textile gata confecționate.
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
29. Extracte din carne, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne și produse din carne,
produse lactate și înlocuitori, deserturi preparate
din produse lactate, băuturi pe bază de
produse lactate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, supe și
baze de supă, extracte din carne, lapte, legume
procesate, legume amestecate, legume uscate,
legume gătite, legume conservate, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate la
gătit.
30. Produse de patiserie din legume și carne,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, produse de brutărie, produse de
cofetărie nemedicinale, deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate
(produse de patiserie).
32. Bere și produse de bere, băuturi nealcoolice,
ape, sucuri, sucuri de legume (băuturi), amestec
de sucuri de fructe, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, băuturi constând dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), cidru
alcoolic.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de alimente prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de bufete cu autoservire, servicii oferite de
cantine, servicii oferite de ceainării, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii oferite de

localuri tip snack-bar, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii ale bistrourilor, servicii de local public,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet, servire
de alimente și băuturi, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2021 02771
(151) 05/04/2021
(732) CERASELA-MIHAELA SIMIUC,

STR. INT. CPT. GHEORGHE
PREOȚESCU NR. 18, MANSARDĂ,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Went shopping, fell in love.

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, produse
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, produse pentru spălare,
produse de curățare de uz casnic, produse
de curățare pentru igiena personală intimă,
nemedicinale, produse pentru curățarea dinților
și ape de gură, săpunuri, detergenți, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, lenjerie pentru pat, țesături pentru
lenjerie, lenjerie de masă, lenjerie de uz casnic,
așternuturi de pat (lenjerie), cuverturi matlasate
(lenjerie de pat), lenjerie de pat și pături, lenjerie
de casă, inclusiv prosoape de față, lenjerie
de pat de unică folosință din hârtie, lenjerie
de pat de unică folosință din material textil,
perdele pentru duș, mochetă (perdele), perdele
dantelate, perdele plisate, perdele pentru ușă,
țesături pentru perdele, perdele din plasă,
draperii (perdele groase), perdele din materiale
textile, perdele din materiale plastice, perdele
și draperii confecționate, draperii textile, draperii
din materiale textile gata confecționate.
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25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
29. Extracte din carne, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne și produse din carne,
produse lactate și înlocuitori, deserturi preparate
din produse lactate, băuturi pe bază de
produse lactate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, supe și
baze de supă, extracte din carne, lapte, legume
procesate, legume amestecate, legume uscate,
legume gătite, legume conservate, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate la
gătit.
30. Produse de patiserie din legume și carne,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, produse de brutărie, produse de
cofetărie nemedicinale, deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate
(produse de patiserie).
32. Bere și produse de bere, băuturi nealcoolice,
ape, sucuri, sucuri de legume (băuturi), amestec
de sucuri de fructe, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume, băuturi nealcoolice pe bază de sucuri de
legume verzi, băuturi nealcoolice constând dintr-
un amestec de fructe şi sucuri de legume.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), cidru
alcoolic.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de alimente prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de bufete cu autoservire, servicii oferite de
cantine, servicii oferite de ceainării, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii ale bistrourilor, servicii de local public,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet, servire
de alimente și băuturi, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2021 02772
(151) 05/04/2021
(732) E INNOVATION DEV S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 16, CAMERA
NR. 803, ETAJ 8, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EID Shop on-line DEVODEP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 26.11.03

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 485
C), verde (Pantone 355 C)

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

35. Servicii de comerţ cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la software
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de gătit, servicii de comerț cu
ridicata cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățenie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 02773
(151) 05/04/2021
(732) WHITE DEALS SRL, SOS

PANTELIMON NR 256, BLOC 53,
SCARA A, ETAJ 9, AP 49 SECTOR
2, BUCURESTI, 021648, ROMANIA

(540)
WHITE DEALS

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

9. Dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, 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, magneţi, materiale înregistrate,
cântare electrice, cântare electronice, cântare
de baie, cântare de bucătărie, cântare pentru
scrisori, cântare gradate de sticlă, greutăți
pentru cântare, cântare electronice portabile,
cântare pentru bebeluși, cântare electronice
pentru bucătărie, cântare de uz medical, cântare
electronice digitale portabile, cântare de baie
digitale.

───────


