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Cereri Mărci publicate în 12/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05787 05/08/2021 SARBEI SPEDITION SRL JOY PIZZA

2 M 2021 05788 05/08/2021 MIHAELA GAITAN GEORGE'S FISHERIES

3 M 2021 05790 05/08/2021 CRISTIAN TUDOR ION România electrică

4 M 2021 05791 05/08/2021 PAUL-EDUARD VAMANU Denikos

5 M 2021 05792 05/08/2021 S.C. SECPRAL COM S.R.L B!G FITNESS

6 M 2021 05793 05/08/2021 SIMION-CANTEMIR CRISTINA URBAN MIRROR

7 M 2021 05794 05/08/2021 GOLDEN AUTO IMPEX SRL GA GOLDEN AUTO

8 M 2021 05795 05/08/2021 COSMIN FLORIN LUPAN XCAPITAL

9 M 2021 05796 05/08/2021 LEGOPOLAR LEGOPOLAR

10 M 2021 05797 05/08/2021 DECADENCE CAFE MILANO
1918 S.R.L

ponton GREEK COFFEE TO GO

11 M 2021 05799 05/08/2021 AMBRA DESIGN SRL AMBRA

12 M 2021 05800 05/08/2021 SC TENGDA TRADING SRL ANCORA DE AUR

13 M 2021 05801 05/08/2021 ALEX MELCOVICH BH SRL Pop Cola gustul timpului

14 M 2021 05802 05/08/2021 FLORIN SILVIU RADU FABRICA DE AVENTURA

15 M 2021 05803 05/08/2021 ALEXANDRU ROȘCA
ROLAND-ADRIAN ROȘCA

aimée

16 M 2021 05804 05/08/2021 N'GUARD UNIVERSAL
SECURITY SRL

N'Guard Universal Security

17 M 2021 05805 05/08/2021 STEFANO SCUNGIO MHOODA

18 M 2021 05806 05/08/2021 STEFANO SCUNGIO i fashon b2b

19 M 2021 05807 05/08/2021 RIA MERIDIAN SRL Pastel

20 M 2021 05808 05/08/2021 ALEXANDRA MIRCEA Dr. Alexandra Mircea

21 M 2021 05809 05/08/2021 IONUŢ BALTEŞI
IONUŢ RĂZVAN PLETEA

Oralgeek smart oral care

22 M 2021 05810 05/08/2021 ROMULUS SORIN NICULESCU GO shield invisible device
protection

23 M 2021 05811 05/08/2021 BOGDAN-NICOLAE GUI Birou Credite Rapide

24 M 2021 05812 05/08/2021 BOGDAN-NICOLAE GUI Avans Salariu

25 M 2021 05813 05/08/2021 BOGDAN-NICOLAE GUI Credit 112

26 M 2021 05815 05/08/2021 EVENT PARC SRL Atelierul de Papanaşi
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2021 05816 05/08/2021 BIO BANAT ORG SRL Casa Despi Cidru Artizanal

Genesis de la Casa Despi
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(210) M 2021 05787
(151) 05/08/2021
(732) SARBEI SPEDITION SRL,

STRADA MICȘUNELELOR
NUMĂR 33, JUDEȚ ILFOV,
DRAGOMIREȘTI VALE, 077095,
ROMANIA

(740) ZVD INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA BIANU IOAN
NR. 27, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011091, ROMANIA

(540)

JOY PIZZA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.01.25; 29.01.13;
26.01.01; 26.11.01

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#fedd00), negru (HEX #0a0a0a), alb
(HEX #ffffff)

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

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

───────

(210) M 2021 05788
(151) 05/08/2021
(732) MIHAELA GAITAN,

PRELUNGIREA GHENCEA NR.
320M, AP. 8, ET. 2, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GEORGE'S FISHERIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.09.01; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, materiale didactice şi
educative, folii de plastic pentru documente, folii
şi pungi pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 05790
(151) 05/08/2021
(732) CRISTIAN TUDOR ION, INTRAREA

PARULUI NR. 30, BL. 59BIS,
SC. 2, ET. 6, AP. 69, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

România electrică
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.01.09; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
142C), gri (Pantone 2336C, 421C)

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.

───────

(210) M 2021 05791
(151) 05/08/2021
(732) PAUL-EDUARD VAMANU, STR.

ISTRIEI NR. 4, BL. 21E, SC. 1, ET.
6, AP. 38, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Denikos

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Servicii de comerţ online cu amănuntul şi cu
ridicata al produselor: textile şi înlocuitori pentru
textile, lenjerie de uz caznic, perdele din material
textil sau plastic, dantelă şi broderie, panglici şi
şnururi, nasturi, copci de tip moş şi babă, ace
şi ace cu gămălie, flori artificiale, decoratiuni
pentru păr, păr fals, jocuri, jucării şi obiecte de
divertisment, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică şi de sport, decoratiuni pentru
pomul de Crăciun, articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi pentru acoperirea capului, haine
pentru copii, trusouri pentru botez, publicitate,
managementul, organizarea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou pentru şi în legătură cu
aceste produse.

───────

(210) M 2021 05792
(151) 05/08/2021
(732) S.C. SECPRAL COM S.R.L, STR.

CÂMPUL PAINII NR. 26, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400629,
CLUJ, ROMANIA

(540)

B!G FITNESS

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process Black C), portocaliu (Pantone
34 8 C), galben (Pantone 7 8 C), alb

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

41. Educație, divertisment și sport, activități
sportive, activități sportive și culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive și de recreere, antrenament
sportiv, antrenamente sportive, angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), cluburi de agrement cu
instalații sportive (instruire), coaching sportiv,
organizarea de competiții sportive, coordonare
de evenimente sportive în direct, coordonare
de evenimente sportive, organizarea de cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
organizarea de cursuri de pregătire în activități
sportive, organizarea de cursuri de pregătire
sportivă, educație sportivă, exploatare de
locații sportive, exploatarea instalațiilor sportive,
furnizare de divertisment sportiv prin intermediul
unui site, furnizare de informații despre
sporturi electronice, furnizare de informații
despre activități sportive, furnizare de informații
referitoare la sport, furnizare de instalații pentru
săli de sport, furnizare de instalații pentru
activități sportive de recreere, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, furnizare
de instalații pentru practicarea exercițiilor fizice
în cluburi de sport, furnizare de instalații sportive,
furnizare de instalații sportive de antrenament,
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furnizare de săli de sport, furnizare de servicii
de săli și cluburi de sport, furnizarea de săli de
sport, furnizarea instalațiilor sportive, închiriere
de echipament sportiv sau pentru exerciții fizice,
închiriere de echipament pentru evenimente
sportive, închiriere de echipament și instalații
sportive, închiriere de echipamente pentru
evenimente sportive, închirierea de echipament
pentru sport (cu excepția vehiculelor), închiriere
de instalații sportive, informații cu privire
la educația sportivă, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare de
activități sportive și competiții, organizare
de antrenamente de sport, organizare de
cursuri de instruire legate de sport, organizare
de evenimente sportive și de competiții
sportive, organizare de evenimente și competiții
sportive, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizare și
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de competiții sportive, pregătire sportivă,
producție de evenimente sportive, servicii de
antrenament pentru activități sportive, servicii de
divertisment sub forma de evenimente sportive,
servicii de divertisment legate de sport, servicii
de divertisment furnizate la cluburi sportive
private (country club), servicii de educare
sportivă, servicii de educație sportivă, servicii
de închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
de informare în domeniul sportului, servicii de
pregătire sportivă, servicii de săli de sport
în materie de culturism, servicii de săli de
sport în materie de antrenamentul cu greutăți,
servicii educaționale și de instruire referitoare
la sport, servicii educative, de divertisment
și sportive, servicii educative în domeniul
sportului, servicii sportive, servicii pentru parcuri
sportive, servicii informative cu privire la
sporturi, servicii furnizate de cluburi sportive,
servicii sportive și de fitness, sport și fitness,
furnizare de spații pentru recreere, furnizare
de instalații de recreere, furnizare de centre
de recreere, servicii de informare referitoare la
recreere, organizare de activități de recreere
în grup, furnizare de săli amenajate pentru
activități de recreere, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, acreditare
de competențe profesionale, servicii oferite de
ateliere recreative, organizare de competiții
recreative, furnizare de activități recreative,
organizare de evenimente recreative, furnizare
de instalații recreative, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, organizarea
de competiții, organizare de competiții,
organizare de competiții educative, servicii de
agrement, administrare de centre de fitness,

antrenamente pentru sănătate și de fitness,
consultanță în materie de fitness, coordonarea
antrenamentelor de fitness, furnizare de
informații cu privire la domeniul fitness-ului
prin intermediul unui portal online, furnizare
de servicii educaționale referitoare la fitness,
furnizarea de instalații pentru fitness și exerciții
fizice, pregătire în domeniul fitnessului, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
servicii ale cluburilor de fitness, servicii ale
unui antrenor personal (fitness), servicii de
consiliere pentru menținerea condiției fizice
(fitness), servicii de pregătire pentru menținerea
condiției fizice (fitness), servicii furnizate de
către cluburile de fitness, servicii oferite de
centrele de fitness, cursuri de arte marțiale,
pregătire în arte marțiale, administrare de școli
de arte marțiale, antrenament (instruire), servicii
de antrenamente fizice, instruire în domeniul
antrenamentelor, închiriere de simulatoare de
antrenament, antrenament pentru fortificare
și îmbunătățire a condiției fizice, informații
referitoare la recreere, organizare de activități
recreative, asistență profesională individualizată
(coaching), educație fizică, cursuri de educație
fizică, furnizare de informații despre educație
fizică pe un site web online, furnizare de
instalații de educație fizică, instruire în materie de
educație fizică, instruire în materie de educație
fizică pentru adulți și copii, organizare de cursuri
de educație fizică, servicii de educație fizică
asistate de calculator, servicii de educație fizică,
servicii educaționale referitoare la formă fizică,
servicii în materie de educație fizică, organizarea
de concursuri de aerobic, organizarea de
cursuri de gimnastică aerobică, instalații pentru
dans și gimnastică aerobică, consultanță în
domeniul antrenamentului pentru menținerea
condiției fizice, coordonare de cursuri de
întreținere a condiției fizice, cursuri de exerciții
fizice, cursuri de instruire privind menținerea
formei fizice, furnizare de informații cu caracter
educativ în domeniul sănătății și condiției fizice,
furnizare de informații despre exerciții fizice
pe un site web online, furnizare de instalații
pentru practicarea exercițiilor fizice, furnizare
de servicii educaționale referitoare la exerciții
fizice, furnizare de instalații pentru menținerea
condiției fizice, furnizarea de echipamente și de
cursuri de pregătire în domeniul exercițiilor fizice,
instruire în domeniul educației fizice, instruire
pentru menținerea condiției fizice, organizare
de sesiuni de formare online cu privire la
menținerea condiției fizice, punerea la dispoziție
de instalații pentru menținerea condiției fizice,
rezervare de instalații pentru activități fizice,
servicii de antrenamente pentru obținerea unei
forme fizice bune, servicii de educație în
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materie de activități fizice, servicii de evaluare
a condiției fizice pentru antrenament, servicii
de instruire pentru menținerea formei fizice,
servicii educative pentru menținerea condiției
fizice, servicii pentru furnizarea echipamentelor
pentru exerciții fizice, supravegherea executării
exercițiilor fizice, servicii de recreere și instruire,
servicii de formare în domeniul fitnessului,
servicii ale unui antrenor personal, servicii de
cluburi de sănătate (antrenamente), organizarea
de evenimente de gimnastică, organizarea
de demonstrații de gimnastică, organizare
de demonstrații de gimnastică, instruire în
gimnastică, închirierea de echipamente pentru
evenimente de gimnastică, furnizare de cursuri
de pregătire privind gimnastica, divertisment de
tipul reprezentațiilor de gimnastică, cursuri de
gimnastică prenatală, organizarea de cursuri de
gimnastică, organizarea de cursuri de exerciții
în grup, furnizarea de instalații pentru exerciții
în grup, instruire în pilates, pregătire în ridicarea
greutăților, pregătirea jucătorilor sportivi, punere
la dispoziție de instalații pentru cluburi sportive,
rezervare de instalații sportive.
44. Servicii de tratamente medicale oferite de
un centru SPA, servicii de frumusețe oferite de
un centru spa, masaj, masaj thailandez, masaj
shiatsu, masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
tradițional japonez, terapie gua-sha (masaj
cu răzuire), servicii de masaj pentru femei
gravide, servicii de masaj la picioare, servicii
de consultare în legătură cu masajul, masaj al
țesuturilor adânci, masaj în domeniul sporturilor,
masaj cu pietre calde, furnizarea de informații
referitoare la masaj, furnizare de informații
despre masaj tradițional japonez, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice.

───────

(210) M 2021 05793
(151) 05/08/2021
(732) SIMION-CANTEMIR CRISTINA,

CALEA MOȚILOR NR. 141, AP. 10,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

URBAN MIRROR

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
cu căni, servicii de comerţ cu îmbrăcăminte,
servicii de comerţ cu papetărie, servicii de
consiliere în afaceri privind francizele.
41. Organizare evenimente, organizare de
spectacole, organizarea de webinarii, activităţi
culturale, workshop-uri, în domeniul design-ului.
42. Servicii de design.

───────
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(210) M 2021 05794
(151) 05/08/2021
(732) GOLDEN AUTO IMPEX SRL, STR.

VENUS NR. 25, BL. 31, AP. 39,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

GA GOLDEN AUTO

(531) Clasificare Viena:
24.01.03; 26.04.04; 27.05.01; 27.05.23;
29.01.13

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

clase:
12. Mașini, autoturisme, mobile.
35. Publicitate și marketing, servicii privind
lucrările de birou, administrarea afacerilor,
servicii de consiliere în afaceri privind francizele,
servicii de comerț cu autoturisme, servicii
de comerț cu mașini, servicii de comerț cu
automobile.

───────

(210) M 2021 05795
(151) 05/08/2021
(732) COSMIN FLORIN LUPAN, STR.

PLOPILOR NR. 68, SC. B, ET. 1,
AP. 74, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

XCAPITAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.01; 29.01.12

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

clase:
36. Servicii financiare, servicii bancare, servicii
imobiliare.

───────

(210) M 2021 05796
(151) 05/08/2021
(732) LEGOPOLAR, SPL. NISTRULUI

NR. 1, AP. 19A, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
LEGOPOLAR

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

29. Legume congelate, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, fructe
congelate, fructe congelate, fructe de mare
congelate, picioare de broaște congelate,
produse congelate pe bază de pește, mâncăruri
congelate constând în principal din pește,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/08/2021

mâncăruri congelate constând în principal din
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne de pui, aperitive congelate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri
congelate constând în principal din carne de
pasăre, mâncăruri congelate care conțin în
principal carne de pui, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe de
mare, deserturi reci din produse lactate, pește
congelat, pește gătit și congelat, ouă congelate,
spanac, congelat, porumb dulce congelat, cartofi
pai congelați, cartofi feliați congelați.
30. Produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume,
bomboane congelate, creme congelate, paste
congelate, clătite congelate, vafe congelate,
friganele congelate, produse de patiserie
congelate, produse de cofetărie congelate,
foi de patiserie congelate, plăcinte cu iaurt
congelate, blaturi de pizza congelate, prăjituri
cu blat pufos congelate, produse din patiserie
congelate umplute cu carne, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate,
mâncăruri congelate constând în principal din
paste, mâncăruri congelate constând în principal
din orez, produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, aluaturi pentru pizza congelată
pe bază de conopidă, sosuri pentru pește
congelat, batoane de lapte congelat, orez
congelat preparat, aluat congelat pentru prăjituri,
aluat congelat pentru biscotti, aluat congelat
pentru negrese., orez congelat preparat cu
condimente, orez congelat și preparat cu legume
și condimente.
35. Gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 05797
(151) 05/08/2021
(732) DECADENCE CAFE MILANO

1918 S.R.L, STR. CALEA BUREȘTI
NR. 32, BL.14C, SC.1, AP. 1, JUD.
DOLJ, MUNICIPIUL CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

ponton GREEK
COFFEE TO GO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25; 29.01.14

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

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

43. Restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de ceainării, servicii oferite de baruri de
cocteiluri, servicii oferite de baruri, servicii ale
barurilor, servicii specifice barurilor de cocteiluri,
servicii de baruri cu narghilea, furnizare de
recenzii de restaurante și baruri, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 05799
(151) 05/08/2021
(732) AMBRA DESIGN SRL, STR.

ODOBEŞTI NR. 13, BL. V35,
SC. B, ET. 6, AP. 70, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
AMBRA

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigari şi trabucuri,
articole pentru fumători.

───────
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(210) M 2021 05800
(151) 05/08/2021
(732) SC TENGDA TRADING SRL, STR.

PLUGUŞOR, NR. 86, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ANCORA DE AUR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.04.02

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

25. Sandale de baie, papuci de baie, costume de
baie, pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
corsaje (lenjerie), cizme pentru sporturi, cizme,
chiloți tip boxeri, bretele pentru îmbrăcăminte
suspensoare)/suspensoare, sutiene, camizole,
caschete, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie
de corp), manșoane/manșete îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru cicliști, gulere detașabile,
pernuțe împotriva transpirației pentru rochii,
rochii, capoate, pantofi sau sandale din
iarba esparto(espadrile), pantofi de fotbal/
ghete de fotbal, încălțăminte, trenciuri
(îmbrăcăminte), galoși, jartiere, burtiere, mănuși
(îmbrăcăminte), pantofi Pentru gimnastică,
cizmulițe, cloșuri pentru pălării(schelete),
pălării, tocuri, glugi(îmbrăcăminte), ciorăpărie,
jachete(îmbrăcăminte), jersee îmbrăcăminte),
rochii tip pulover/rochii tip salopetă, chiloți
de damă/chiloți pantalonași, trusouri pentru
copii (îmbrăcăminte), cravate, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbătești/pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu
glugă (parka), pelerine, mantale, jupe, pijamale,
articole de îmbrăcăminte cu protecție solară,
îmbrăcăminte de-a gata, sandale, sariuri,
plastroane pentru cămăși, cămăși, pantofi,
cămăși cu mânecă scurtă, fuste, pantaloni
scurți tip fustă, papuci, furouri (lenjerie de

corp), bretele pentru susținerea șosetelor,
șosete, branțuri, pantofi de sport, maieuri
sport, ciorapi, jachete căptușite (îmbrăcăminte),
costume, flanele/pulovere/ hanorace (pulovere),
tricouri cu mânecă scurtă, colanți, bombeuri
pentru încălțăminte, togi, jobene, benzi pentru
manșetele de la pantaloni/curele pentru
jambiere, pantaloni (am.), chiloți, lenjerie de
corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste/ jiletci.

───────

(210) M 2021 05801
(151) 05/08/2021
(732) ALEX MELCOVICH BH SRL, STR.

ION IONESCU DE LA BRAD, NR.33
D, JUD. NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
610209, NEAMȚ, ROMANIA

(540)
Pop Cola gustul timpului

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

32. Preparate non-alcoolice pentru fabricarea
bauturilor, bauturi nealcoolice.

───────

(210) M 2021 05802
(151) 05/08/2021
(732) FLORIN SILVIU RADU, SOS.

ALEXANDRIA NR. 9, BL 4, SC A,
AP 9, SECTOR 5
, BUCURESTI , ROMANIA

(540)
FABRICA DE AVENTURA

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

39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 05803
(151) 05/08/2021
(732) ALEXANDRU ROȘCA, STR.

CÂMPIA LIBERTĂȚII, NR. 46, BL.
52, SC. 1, ET. 5, AP. 17, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA
ROLAND-ADRIAN ROȘCA, STR.
CÂMPIA LIBERTĂȚII, NR. 46, BL.
52, SC. 1, ET. 5, AP. 17, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, BL. 1, SC.
A, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

aimée

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, produse cosmetice, farduri,
săpunuri și geluri, preparate pentru baie,
deodorante și antiperspirante, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, creme antirid,
creme anti-îmbătrânire, ser anti-îmbătrânire,
produse hidratante anti-îmbătrânire, preparate
anti-îmbătrânire pentru îngrijirea pielii, produse
hidratante antiîmbătrânire de uz cosmetic, ser
antiîmbătrânire de uz cosmetic, creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire, anticearcăne,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din
jurul ochilor, creme (cosmetice) de corp pentru
fermitate, geluri pentru ochi, măști cu gel pentru
ochi, emolienți pentru ten, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice).
21. Articole pentru curățarea dentară, aparat
pentru parfumarea aerului, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții.

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
regruparea în avantajul terților a articolelor
de parfumerie și odorizantelor, deodorante
și antiperspirante, farduri, odorizante de
casă, preparate pentru baie, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
curățare și odorizante, preparate pentru igiena
orală, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate pentru spălare,
preparate și tratamente pentru păr, produse
pentru epilare și bărbierit, produse pentru
toaletă, săpunuri și geluri, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse de toaletă, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, aparat pentru parfumarea aerului,
articole pentru curățarea dentară(exceptând
transportul lor) pentru a permite clientilor sa le
vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 05804
(151) 05/08/2021
(732) N'GUARD UNIVERSAL SECURITY

SRL, B-DUL 1 MAI NR.16,
BL.16S14, SC.1, ET.10 AP.129,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, SCARA A, ET. 1, AP.
5, COMPLEX VIVANDO, 51,
BUCURESTI, 040171, ROMANIA

(540)

N'Guard Universal Security
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.01

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

37. Întreținere de aparate de telecomunicații,
întreținere de aparatură electronică, întreținere
de echipamente de comunicații, întreținere și
reparare de rețele, de aparate și de instrumente
de telecomunicații.
39. Transport de valori, transport securizat de
valori, transport de valori păzit, transport de
bani și valori, transport de valori în vehicule
securizate.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii de supraveghere.

───────

(210) M 2021 05805
(151) 05/08/2021
(732) STEFANO SCUNGIO, ȘOS.

NORDULUI, NR. 66-70, SC. A, AP.
504,N SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, BL. 1, SC.
A, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MHOODA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 26.01.01

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

clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte, servicii de comert cu amănuntul

de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărare de îmbrăcăminte, servicii de comerț
cu amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 05806
(151) 05/08/2021
(732) STEFANO SCUNGIO, ȘOS.

NORDULUI, NR. 66-70, SC. A, AP.
504, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
ȘOS. NORDULUI, NR. 66-70,
SC. A, AP. 504, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

i fashon b2b

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14; 26.11.02

(591) Culori revendicate:rosu, verde, negru,
alb

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

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
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informatice, servicii de publicitate referitoare
la îmbrăcăminte, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole care servesc la
acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 05807
(151) 05/08/2021
(732) RIA MERIDIAN SRL, CALEA

TURZII NR 62, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400193, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Pastel

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 26.11.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Hex
#f2d4a5), verde (Hex #dbead8),
albastru (Hex #b2d9f6), mov (Hex
#c5a8cd), rox (Hex #cd526c), negru
(Hex #000000 )

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2021 05808
(151) 05/08/2021
(732) ALEXANDRA MIRCEA, STR

CAROL I NR 39, BL 14H1, AP 2,
JUDETUL PRAHOVA, CAMPINA,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, SCARA A, ET. 1, AP. 5,
COMPLEX VIVANDO, 51, SECTOR
4, BUCURESTI, 040171, ROMANIA

(540)
Dr. Alexandra Mircea

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

35. Consultanță în afaceri, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicatii, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în care
se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale, servicii administrative
cu privire la asigurări stomatologice, servicii de
marketing în domeniul stomatologiei.
41. Servicii de instruire în domeniul dentar.
42. Servicii de laborator pentru cercetări în
domeniul stomatologiei.
44. Stomatologie, servicii de asistenţă medicală
pentru oameni, servicii stomatologice, servicii de
stomalogie estetică, consultaţii stomatologice,
asistenţă stomatologică, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, furnizare de
informații despre stomatologie, consiliere în
domeniul stomatologiei.

───────
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(210) M 2021 05809
(151) 05/08/2021
(732) IONUŢ BALTEŞI, STR. EROILOR

REVOLUȚIEI 22 DEC. 1989
NR. 3, ET. 2, APT. 5, JUDETUL
CALARASI, CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA
IONUŢ RĂZVAN PLETEA, ALE.
MOZAICULUI NR. 4,, BL. B1, SC.
A, ET. 4, APT. 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Oralgeek smart oral care

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.03.01

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

3. Produse nemedicinale pentru curățarea
dinților, apă de gura, ape de gură, nu pentru uz
medical, benzi de albire a dinților, benzi pentru
împrospătarea respirației, creme pentru albirea
dinților, geluri pentru albirea dinților, geluri pentru
curățatea dinților, loțiuni pentru curățarea dinților,
pastă de dinți sub formă de gumă de mestecat,
pastă de dinți nemedicinală, paste de dinți,
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii și a
dinților, preparate de împrospătare a respirației
pentru igiena personală, preparate masticabile
pentru curățarea dinților, preparate pentru
igiena bucală (nemedicamentoase), produse
lichide pentru curățarea dinților, produse pentru
curățarea dinților, produse pentru împrospătarea
respirației, seturi de produse cosmetice pentru
igiena bucală, sprayuri de gură nemedicinale,
sprayuri pentru gât (nemedicinale), sprayuri
pentru împrospătarea respirației.
5. Produse igienice pentru medicină, produse
medicinale pentru curățarea dinților, fungicide
de uz medical, dezinfectante, dezinfectanți
de uz medical, abrazivi de uz dentar,
adezivi de uz dentar, apă de gură pentru

uz medical, geluri medicamentoase destinate
igienei bucale, aplicate prin periere, pastă de
dinți medicamentoasă, preparate antimicrobiene
pentru clătirea gurii, preparate pentru
igiena orală (medicamentoase), preparate
stomatologice pentru înlăturarea plăcii dentare,
produse pentru curățarea cavității bucale,
sprayuri de gură pentru uz medical, gumă de
mestecat pentru împrospătarea respirației de uz
medicinal.
21. Periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale,
perii de dinți electrice, periuțe de dinți care se pun
pe degete pentru bebeluși, periuțe pentru limbă,
periuțe interdentale pentru curățarea dinților,
aparat pentru curățarea dinților și gingiilor cu
apă sub presiune, folosit acasă, aparate cu
ață dentară acționate cu baterie, ață dentară,
capete pentru periuțe de dinți electrice, cutii
pentru periuțe de dinți, dispensere de ață
dentară, dușuri de gură pentru curățarea dinților
si gingiilor, irigatoare orale, altele decât cele
pentru uz stomatologic, pulverizatoare pentru
curățarea gingiilor și a dinților, recipiente de
spălat proteze, recipiente pentru periuțe de dinți,
suporturi pentru periuțe de dinți, truse de îngrijire
dentară conținând periuțe de dinți și ață dentară.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi, in special produse de igiena orala
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online de
produse diverse, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────
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(210) M 2021 05810
(151) 05/08/2021
(732) ROMULUS SORIN NICULESCU,

BLD. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 7A, CORP
A, ET. 11, AP. 35, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CONSTANTIN
DANIEL NR. 4, PARTER, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GO shield invisible
device protection

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Telefoane, telefoane mobile, telefoane
portabile, telefoane celulare, telefoane
inteligente, telefoane digitale, conectoare pentru
telefoane, adaptoare pentru telefoane, căști
pentru telefoane, telefoane celulare digitale,
telefoane fără fir, huse pentru telefoane, baterii
pentru telefoane, difuzoare pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane mobile, suporturi
pentru telefoane mobile, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, căști cu microfon pentru
telefoane inteligente, capace mufă antipraf
pentru telefoanele mobile, seturi de căști pentru
telefoanele mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor
mobile, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, huse
pentru telefoane mobile, din pânză sau material
textil, adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, folii de protecție cu

cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării cu
rețele de telefoane mobile, protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, unități flash usb cu microconectoare
usb compatibile cu telefoanele mobile, tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, telefoane mobile cu tastaturi și numere
mari care ajută utilizatorii cu deficiențe de vedere
sau de dexteritate.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane celulare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane digitale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conectoare pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu adaptoare pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căști pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu telefoane celulare
digitale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu telefoane fără fir, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu baterii pentru telefoane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu difuzoare
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căști pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căști fără fir pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căști cu microfon pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
capace mufă antipraf pentru telefoanele mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru utilizarea fără
mâini a telefoanelor mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru telefoane mobile, din
pânză sau material textil, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adaptoare de
gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unități flash usb cu microconectoare
usb compatibile cu telefoanele mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu telefoane mobile cu tastaturi și
numere mari care ajută utilizatorii cu deficiențe
de vedere sau de dexteritate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu telefoane, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu telefoane portabile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu telefoane celulare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu telefoane digitale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu conectoare pentru
telefoane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu adaptoare pentru telefoane, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu căști pentru
telefoane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu telefoane celulare digitale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
fără fir, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu huse pentru telefoane, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu baterii pentru telefoane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
difuzoare pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu căști pentru
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu suporturi pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu căști
fără fir pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu seturi de căști
pentru telefoanele mobile, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu huse pentru telefoane
mobile, din pânză sau material textil, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate de telecomunicații destinate
utilizării cu rețele de telefoane mobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
telefoane.

───────

(210) M 2021 05811
(151) 05/08/2021
(732) BOGDAN-NICOLAE GUI, STR.

SERG. GHEORGHE LATEA NR.
3, BL. C81, SC. A, ET. 4, AP. 28,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Birou Credite Rapide

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

36. Afaceri financiare, monetare, imobiliare,
servicii ale instituțiilor de credit.

───────
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(210) M 2021 05812
(151) 05/08/2021
(732) BOGDAN-NICOLAE GUI, STR.

SERG. GHEORGHE LATEA NR.
3, BL. C81, SC. A, ET. 4, AP. 28,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Avans Salariu

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

36. Afaceri financiare, monetare, imobiliare,
servicii ale instituțiilor de credit.

───────

(210) M 2021 05813
(151) 05/08/2021
(732) BOGDAN-NICOLAE GUI, STR.

SERG. GHEORGHE LATEA NR.
3, BL. C81, SC. A, ET. 4, AP. 28,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Credit 112

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

36. Afaceri financiare, monetare, imobiliare,
servicii ale instituţiilor de credit.

───────

(210) M 2021 05815
(151) 05/08/2021
(732) EVENT PARC SRL, CALEA

CRANGASI NR. 29, ET. 1,
CAMERA. 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Atelierul de Papanaşi

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 08.07.25

(591) Culori revendicate:maro, roz, crem

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

30. Produse de cofetărie care conțin gem,
specialități de patiserie, papanași produse de
cofetărie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri.
43. Servire de alimente și băuturi în gogoșării,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
mâncare la pachet, servicii oferite restaurante
de delicatese, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante.

───────

(210) M 2021 05816
(151) 05/08/2021
(732) BIO BANAT ORG SRL, STRADA

ALBINELOR, NR. 40, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMIȘOARA, 300244, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Casa Despi Cidru Artizanal
Genesis de la Casa Despi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.11.01; 24.09.05;
05.03.11; 05.03.13

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
alcoolice pre-amestecate, amestecuri alcoolice
pentru cocteiluri, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, băuturi alcoolice care conțin fructe,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice
energizante, băuturi alcoolice pe bază de cafea,
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băuturi alcoolice pe bază de ceai, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât cele
bazate pe bere, băuturi aperitive pe bază de
lichior, băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi
care conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de
rom, băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băutură sangria, băutură spirtoasă japoneză
dulce pe bază de orez (shiro-zake), băuturi
răcoritoare aromatizate, cocteiluri, cocteiluri
alcoolice care conțin lapte, cocteiluri alcoolice
de fructe, cocteiluri alcoolice preparate, cocteiluri
alcoolice în formă de gelatine răcite, cocteiluri
preparate pe bază de vin, extracte din fructe
cu alcool, punci de rom, punci de vin, punciuri
cu alcool, băuturi spirtoase, absint, aguardiente
(băuturi spirtoase pe bază de trestie din zahăr),
amestec de whisky, aquavit, arac (băutură),
baijiu (băutură chinezească din alcool distilat),
băutură spirtoasă albă chinezească (baiganr),
băutură spirtoasă chinezească fermentată
(laojiou), băutură spirtoasă chinezească pe bază
de sorg (gaolian-jiou), băutură spirtoasă de
ginseng, băutură spirtoasă din orz decorticat,
băutură spirtoasă fermentată, băutură spirtoasă
japoneză albă (shochu), băutură spirtoasă mixtă
chinezească (wujiapie-jiou), băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi distilate, băuturi spirtoase
chinezești pe bază de sorg, băuturi spirtoase
distilate coreene (soju), băuturi spirtoase
distilate din orez (awamori), băuturi spirtoase
japoneze regenerate (naoshi), băuturi spirtoase
tonice aromatizate, băutură spirtoasă tonică
aromatizată cu extracte de ace de pin (matsuba-
zake), băutură spirtoasă tonică aromatizată
cu extracte de prune japoneze (umeshu),
băutură spirtoasă tonică cu extracte de ierburi
(homeishu), digestive (lichioruri și spirtoase),
cachaça (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), distilat de vișine, extracte
de lichioruri spirtoase, lichior de ginseng roșu,
lichior japonez aromatizat cu extracte de prune
japoneze, lichior japonez conținând extracte de
plante, lichior japonez aromatizat cu extracte din
ace de pin, rachiu, rachiu de ienupăr, rachiu
pentru gătit, rom, rom din sirop de trestie de
zahăr, rom infuzat cu vitamine, shochu (băuturi
spirtoase), vișinată, votcă, whisky, șnaps, whisky
canadian, whisky din malț, alcool de mentă,
alcool din orez, bitter (lichioruri), băuturi alcoolice
carbonatate, cu excepția berii, băuturi alcoolice
de tip bitter, băuturi alcoolice distilate pe
bază de cereale, băuturi alcoolice pe bază
de trestie de zahăr, băuturi aperitiv, băuturi
slab alcoolizate, curaçao, hidromel, înlocuitori
de sake, vin, amontillado, aperitive pe bază de
lichior din alcool distilat, băuturi pe bază de
vin, piquette (băutură pe bază de vin), vermut,
vin alb, vin de acanthopanax (ogapiju), vin de

căpșuni, vin de fructe, vin de mure, vin de
orez galben, vin de struguri, vin de zmeură
neagră (bokbunjaju), vin fiert, vin pentru gătit,
vin roșu, vin slab alcoolizat, vin spumant, vin
spumant de fructe, vin spumant de struguri,
vin tradițional coreean de orez (makgeoli),
vinuri cu alcool, vinuri albe spumante, vinuri cu
denumire de origine protejată, vinuri cu indicație
geografică protejată, vinuri de desert, vinuri de
masă, vinuri dulci, vinuri japoneze din struguri
dulci conținând extracte de ginseng și scoarță
de cinchona, vinuri neacidulate, vinuri rozé,
vinuri roșii spumante, vinuri spumante, vinuri
spumante naturale, vinuri îmbogățite, preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice, esențe
alcoolice, extracte alcoolice, cidru, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, jeleuri
alcoolice, lichior de anason, lichior de coacăze
negre, lichior de ouă, alcoolic, lichioruri, lichioruri
care conțin cremă, lichioruri cremă, lichioruri din
plante, lichioruri pe bază de cafea, nira (băutură
alcoolică pe bază de trestie din zahăr), rachiu de
pere, sake, cidru dulce, cidru sec.

───────
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