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Cereri Mărci publicate în 12/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07879 05/11/2021 SECTIO AUREA SRL SECTIO AUREA

2 M 2021 07959 05/11/2021 BARBUR DUMITRU ANDREI
PFA

ATELIER DE BARBUR

3 M 2021 07960 05/11/2021 DRAFT CONSTRUCT SRL DRAFT

4 M 2021 07961 05/11/2021 SC TERRAVERDE SRL Terra Verde

5 M 2021 07963 05/11/2021 SC RETAIL ONE SRL eVender Cumperi ce ai nevoie.

6 M 2021 07964 05/11/2021 HELIANTHUS SNACKS SRL RIO

7 M 2021 07965 05/11/2021 CPG TEHALARM 2020 S.R.L. CPG TEHALARM 2020

8 M 2021 07966 05/11/2021 DURARTE SRL CROSSMARK

9 M 2021 07967 05/11/2021 DUMITRU-ADRIAN RUJA GLOBAL INVESTMENT GROUP

10 M 2021 07968 05/11/2021 CĂTĂLIN DODU A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA
TECUCI U

11 M 2021 07969 05/11/2021 CARRE LINE TEXTIL SRL CARRÉ

12 M 2021 07970 05/11/2021 ESSENA AGRO SRL eAgro POARTA CATRE
SUCCES

13 M 2021 07971 05/11/2021 TURKISH DELIGHT SRL GOLD PATISERIE-COFETARIE

14 M 2021 07972 05/11/2021 NINODOM ONLINE SRL LittleDomi

15 M 2021 07973 05/11/2021 MĂMUCA BUCOVINA SRL Tătuca

16 M 2021 07974 05/11/2021 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

EVOMEC PST

17 M 2021 07976 05/11/2021 CRIS-TIM COMPANIE DE
FAMILIE SRL

CRIS-TIM ULTIMA BARIERĂ
DE PROTECȚIE PROASPĂT
SIGUR

18 M 2021 07977 05/11/2021 WURST LAND SRL BEAR KING TASTE THE
ATTITUDE

19 M 2021 07978 05/11/2021 WURST LAND SRL Wurstger

20 M 2021 07979 05/11/2021 BUSINESS CONTINUITY
CONSULTING SRL

EMTRONICS Solutions for the
future

21 M 2021 07980 05/11/2021 SALOFARM SRL SALOFARM

22 M 2021 07981 05/11/2021 SALOFARM SRL mattca

23 M 2021 07982 05/11/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

TACTICAL PARK
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 07983 05/11/2021 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
VELTA

25 M 2021 07984 06/11/2021 RONNA THE BRAND SRL RONNA

26 M 2021 07986 06/11/2021 SYNAPTECH SERVICES SRL smsadvert

27 M 2021 07987 06/11/2021 RISKTRONICS SRL ROMEDIA

28 M 2021 07990 07/11/2021 ALLBUN E-COMMERCE SRL Allbun

29 M 2021 07991 07/11/2021 RAPIDUS ONLINE S.R.L. Rapidus

30 M 2021 07992 07/11/2021 RAPIDUS ONLINE S.R.L NK Nukka`s Fashion
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(210) M 2021 07879
(151) 05/11/2021
(732) SECTIO AUREA SRL, ALEEA

IOSIF HODOS NUMARUL 1, BLOC
PC6, SCARA E, AP 50, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032511, ROMANIA

(540)

SECTIO AUREA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.05

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

42. Servicii de consultanță tehnologică pentru
transformarea digitală, servicii de consultanță
tehnologică.

───────

(210) M 2021 07959
(151) 05/11/2021
(732) BARBUR DUMITRU ANDREI PFA,

STR. MARATORII NR.7, JUDEȚ
CLUJ, DEZMIR, 407039, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ATELIER DE BARBUR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 07.01.08; 26.02.01;
05.01.16

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

20. Mobilă și mobilier, afișaje, standuri și
indicatoare, nu din metal, adăposturi și paturi
pentru animale, scări și trepte mobile, nu
din metal, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic.

───────

(210) M 2021 07960
(151) 05/11/2021
(732) DRAFT CONSTRUCT SRL,

STR.CONSTANTIN BOBESCU
NR.2C, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR
FAGETULUI NR.144, BL.ST2,
SC.B, AP.46, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

DRAFT

clase:
37. Lucrări de construcții de inginerie civilă
(servicii de construcții), lucrări de izolare a
clădirilor (construcții), lucrări de reparații în
construcții, lucrări de construcții subterane
legate de instalații sanitare, instalare de schele
pentru construcții și platforme pentru lucrări
și construcții, lucrări de construcții subterane
cu privire la conducte, lucrări de construcții
subterane legate de pozarea drenurilor, lucrări
de etanșeizare (construcții), lucrări de construcții
subterane legate de canale de scurgere, lucrări
de construcții subterane legate de țevile de
alimentare cu apă.

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

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 07.03.11;
26.11.13

───────
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(210) M 2021 07961
(151) 05/11/2021
(732) SC TERRAVERDE SRL, STRADA

STADIONULUI NR. 26, JUDEȚ
PRAHOVA, PLOIEȘTI, 100173,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Terra Verde
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 29.01.11; 26.11.03
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07963
(151) 05/11/2021
(732) SC RETAIL ONE SRL, STRADA

ZIZINULUI 113, JUDEȚ BRAȘOV,
BRAȘOV, 500407, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
eVender Cumperi ce ai nevoie.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
05/11/2021-07/11/2021

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07964
(151) 05/11/2021
(732) HELIANTHUS SNACKS SRL,

STR. VIILOR NR. 2, OFFICE 1,
SAT DRAGOMIRESTI-DEAL, JUD.
ILFOV, COMUNA DRAGOMIRESTI-
VALE, 077096, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL, POPA
SAVU NR. 42, AP. 1, PARTER,
SECTOR 1, BUCURESTI, 031254,
ROMANIA

(540)
RIO

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, fructe procesate, arahide preparate,
fistic preparat, caju preparat, migdale preparate,
alune preparate, alune de padure preparate,
seminte preparate, seminte de floarea soarelui
preparate, semințe comestibile, semințe de
floarea soarelui comestibile
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făina şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, gheaţă,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), condimente,
gumă de mestecat.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute și neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, mâncare pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 07965
(151) 05/11/2021
(732) CPG TEHALARM 2020 S.R.L.,

STR. PROFESOR APOSTU ANA
NR. 12, SAT MALU ALB, JUDEȚ
GALAȚI, COMUNA DRĂGĂNEȘTI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

CPG TEHALARM 2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 01.01.01;
24.01.05

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

clase:
45. Servicii de siguranță pentru protecția
bunurilor și indivizilor, consultanță în domeniul
pazei.

───────

(210) M 2021 07966
(151) 05/11/2021
(732) DURARTE SRL, STR. LIVEZII NR.

50, BL. 72, AP. 6, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

CROSSMARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte

───────

(210) M 2021 07967
(151) 05/11/2021
(732) DUMITRU-ADRIAN RUJA, STR.

PRISACA DORNEI NR.8M,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GLOBAL
INVESTMENT GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 07.01.24

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2021 07968
(151) 05/11/2021
(732) CĂTĂLIN DODU, STR. G-RAL ION

DRAGALINA NR. 2A, JUD. GALAŢI,
TECUCI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

A.A.R.D.-C.A.R.
UNIREA TECUCI U

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.01;
26.11.08; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08

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

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

36. Servicii oferite de organizații cooperative
de credit, împrumuturi (finanțare), servicii de
împrumut, acordări de împrumuturi, servicii de
împrumut și de credit.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii caritabile, servicii personale și sociale.

───────
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(210) M 2021 07969
(151) 05/11/2021
(732) CARRE LINE TEXTIL SRL, STR.

NICOLAE ILIESU NR. 5, AP. 1,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300730,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CARRÉ

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

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

25. Uniforme.
───────

(210) M 2021 07970
(151) 05/11/2021
(732) ESSENA AGRO SRL, STR.

ZBOINA NEAGRĂ NR. 7, BL. 116,
SC. 1, ET. 3, AP. 19, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

eAgro POARTA
CATRE SUCCES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.11; 26.01.02;
26.11.03

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

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

9. Aplicații software, software, aplicaţii
software descărcabile, software de calculator
descărcabil, programe de calculatoare (software
descărcabil), platforme de software de calculator
înregistrat sau descărcabil, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente, grafică
digitală (software descărcabil), software pentru
aplicații web și servere, software pentru server
web, aplicații software descărcabile pentru web,
modele de design grafic descărcabile, șabloane
descărcabile pentru crearea de prezentări
audiovizuale, software pentru telefoane mobile,
software şi aplicaţii pentru dispozitive mobile,
software de aplicații de calculator, software
de dezvoltare a unui site web, seturi
pentru dezvoltare de software (SDK), software
pentru dezvoltare de aplicații, software pentru
dezvoltare de produse, software informatic
destinat utilizării în crearea și elaborarea de
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site-uri web, software de calculator folosit ca
interfață de programare a aplicațiilor (API),
software descărcabil pentru UPI (interfață
universală periferică), software de interfață
grafică pentru utilizator, software de calculator
pentru codificare, servere pentru găzduirea site-
urilor web, software de reprezentare tabelară.
35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, publicitate și
marketing, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate online, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
publicare de materiale publicitare online,
difuzare de materiale publicitare online,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, servicii de promovare a vânzărilor,
servicii de promovare a vânzărilor pentru terți,
promovarea vânzărilor pentru terți, furnizarea
de informații despre vânzarea de produse,
publicitate în sectorul transport și livrare, servicii
de consultanță comercială în sectorul agricol,
furnizare de informații comerciale referitoare la
industria agricolă, servicii de comandă (pentru
terți), intermediere de contracte (pentru terți),
compilare de date pentru terți, colectarea de
date (pentru terți), publicitate pentru terți pe
internet, supravegherea afacerii (în numele
terților), difuzarea publicității pe internet pentru
terți, intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, negociere de tranzacții comerciale pentru
terți, realizare de anunțuri publicitare pentru
terți, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), servicii de comandă în contul
terților, promovare de produse și servicii
pentru terți, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, oferte pentru
licitații online în numele terților, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți prin sisteme de telecomunicații,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse în
numele unor terți.

42. Dezvoltare software, programare și
implementare, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, creare de
software, elaborare de software, întreținere de
software, actualizarea software-ului, instalarea
de software, proiectare de software, inginerie de
software, proiectare personalizată de software,
design și dezvoltare de software, configurare de
software de calculator, închirierea de software,
software ca serviciu (SaaS), închirieri de
hardware și software, furnizare de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software
și hardware pentru calculatoare, proiectare,
întreținere, închiriere și actualizare de software
de calculator, închirierea de software informatic,
de echipament pentru prelucrarea datelor și de
dispozitive periferice pentru computere, servicii
de consultanță pentru software, servicii tehnice
de descărcare de software, consultanță privind
întreținerea de software de calculator, servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, servicii de consultanță
și de informații despre proiectare de software
de calculator, servicii de grafică digitala, servicii
de proiectare grafică, servicii de grafică digitală
(servicii de prelucrare a imaginilor digitale),
proiectare şi dezvoltare de software pentru baze
de date electronice, dezvoltare şi testare de
metode de calcul, de algoritmi şi de software,
proiectare de calculatoare şi de software
de calculatoare pentru analizele şi rapoartele
comerciale, servicii de dezvoltare de pagini web,
proiectare de site-uri web, consultanţă privind
crearea şi proiectarea de site-uri web, servicii
de consiliere şi de dezvoltare de software de
calculator, proiectare de baze de date, proiectare
şi dezvoltare de baze de date, consultanţă
privind proiectarea şi dezvoltarea de programe
pentru baze de date informatice, consultanţă
privind proiectarea şi dezvoltarea de software de
calculator, consultanţă în materie de proiectare şi
dezvoltare de software, consultanţă în legătură
cu proiectarea de pagini principale şi de pagini
de internet, consultanţă în legătură cu crearea
de pagini principale şi de pagini de internet,
proiectare şi creare de pagini principale şi
pagini web, creare de animaţii pentru alte
persoane, design de broşuri, design de cărţi
de vizită, design artistic comercial, servicii
de design comercial, proiectare asistată de
calculator pentru grafică video, servicii de design
grafic pentru calculator, design şi dezvoltare de
software, design de imagini grafice şi semne
distinctive pentru identitatea corporativă, scriere
la comandă de programe, de software și de
coduri de calculator pentru crearea de pagini
web pe internet, proiectare, desen și scriere la
comandă de software de calculator, proiectare,
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creare și programare de pagini web, programare
de pagini web personalizate, proiectare de pagini
web în scopuri publicitare, design de modele,
design grafic asistat de calculator, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor web,
proiectare de software pentru terți, actualizarea
paginilor web pentru terți, dezvoltare de software
pentru terți.

───────

(210) M 2021 07971
(151) 05/11/2021
(732) TURKISH DELIGHT SRL, BD.

1 MAI NR. 1, BL. H9, PARTER,
JUD. CONSTANŢA , CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FĂGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

GOLD PATISERIE-COFETARIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Produse de patiserie, amestecuri de
patiserie, specialități de patiserie, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
umplute cu fructe, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie cu
înghețată, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie din ciocolată.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie.

───────

(210) M 2021 07972
(151) 05/11/2021
(732) NINODOM ONLINE SRL, STR.

STEFAN CEL MARE NR.219,
JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810198, BRĂILA, ROMANIA

(540)
LittleDomi

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

3. Produse nemedicinale pentru curățarea
dinților, produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, paste de dinți, loțiuni pentru curățarea
dinților, produse pentru îngrijirea dinților, pulbere
pentru curățarea dinților, paste pentru albirea
dinților de uz medical, produse de curățat pentru
toalete, preparate masticabile pentru curățarea
dinților.
8. Dispozitive de ascuțit cuțite, dispozitive
de ascuțit cuțite (unelte acționate manual),
dispozitive de ascuțit cuțite (scule manuale),
roți de ascuțit pentru cuțite și lame, clești
pentru unghii, acționați manual, pentru animale
de companie, fiare de călcat, fiare de călcat
electrice, fiare de călcat, non-electrice, fiare de
călcat electrice cu abur, fiare de călcat electrice
cu temperatură controlată.
9. Zgărzi electronice de dresaj pentru animale,
suporturi adaptate pentru laptopuri, suporturi
pentru răcirea laptopurilor, suporturi de răcire
pentru laptopuri, ochelari de protecție pentru
protejarea ochilor, ochelari de protecție, ochelari
de protecție pentru zapadă, ochelari de protecție
pentru înot, ochelari de protecție pentru sport,
tocuri de ochelari de vedere, tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, ochelari de
vedere, ochelari de vedere pentru copii, tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii, ochelari
de vedere eliberați pe bază de rețetă, aparate
de ozonizare (nu de uz medical), suporturi
de mouse, mouse-uri (informatică), mouse
(periferice de calculator), mouse-uri pentru
computer, mouse-uri de calculator, piciorușe de
schimb pentru mouse, mouse-uri de calculator
fără fir, dispozitive de sprijin pentru încheietura
mâinii folosite de utilizatorii de mouse-uri
de calculator, dispozitive de indicare electrice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive de
indicare electronice cu senzor tactil, pentru
calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), spioni (tehnic), suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
baterii pentru telefoane, încărcătoare pentru
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telefoane inteligente, baterii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane,
baterii auxiliare pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, căști pentru
telefoane, difuzoare pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane mobile, căști pentru
telefoane inteligente, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, etuiuri pentru
telefoanele celulare.
10. Nebulizatoare portabile pentru uz medical,
nebulizatoare de uz medical, nebulizatoare
pentru terapia respiratorie, nebulizatoare,
aparate pentru somn artificial, aparate dentare
pentru tratarea apneei de somn obstructive.
11. Aparate de saună facială, nebulizatoare
pentru sterilizare, purificatoare de aer,
purificatoare de aer electrice, purificatoare de
aer portabile, purificatoare de aer (de uz casnic),
purificatoare de aer, de uz casnic, purificatoare
electrice de apă, de uz casnic, purificatoare de
aer pentru cărucioare de copii, purificatoare de
aer robotizate de uz casnic, purificatoare pentru
apa industrială, purificatoare de aer industriale,
lumini de stop pentru vehicule, lumini pentru
motociclete, lumini led pentru iluminatul public,
lumini de drum pentru vehicule, lumini de poziție
pentru vehicule terestre, lumini de marșarier
pentru vehicule terestre.
12. Centuri de siguranță pentru pasageri,
suporturi pentru centuri de siguranță, centuri de
siguranță pentru scaunele vehiculelor, centuri
de siguranță pentru copii, pentru vehicule,
dispozitive de pretensionare pentru centuri de
siguranță, centuri de siguranță pentru scaune
de vehicule, centuri de siguranță pentru copii
pentru utilizare în vehicule, centuri de siguranță
pentru vehicule și pentru automobile, dispozitive
de poziționare pentru centurile de siguranță ale
pasagerilor, dispozitive de reținere utilizate cu
centuri de siguranță pentru vehicule, suporturi de
centuri de siguranță pentru copii pentru scaune
de automobile.
17. Folie din plastic pentru împachetare,
protecție sau umplere (alta decât cea folosită
pentru ambalare).
18. Zgărzi pentru animale de companie, zgărzi
electronice pentru animale de companie
21. Arzătoare de ulei esențial, adăpători,
adăpători acționate de animale domestice,
răcitoare de vin, răcitoare pentru vin, decantoare
de vin, periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale,

perii de dinți electrice, cutii pentru periuțe de
dinți, recipiente pentru periuțe de dinți, suporturi
pentru periuțe de dinți, periuțe interdentale
pentru curățarea dinților, pulverizatoare pentru
curățarea gingiilor și a dinților, aparat pentru
curățarea dinților și gingiilor cu apă sub presiune,
folosit acasă, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie, perii
pentru animale de companie, litiere pentru
animale de companie, litiere automate pentru
animale de companie, periuțe de dinți pentru
animale de companie, boluri pentru hrănirea și
adăparea animalelor de companie, dispozitive
neelectrice pentru curățarea lăbuțelor animalelor
de companie, distribuitoare de hrană pentru
animale de companie acționate de acestea,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
produse de băut animalelor de companie,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoare parfumate, mături, mături mecanice,
mături pentru curățenie.

───────

(210) M 2021 07973
(151) 05/11/2021
(732) MĂMUCA BUCOVINA SRL, BD.

ALEXANDRU CEL BUN NR. 19, BL.
B3, SC. B, ET. 6, AP. 24, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Tătuca

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

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

29. Ouă și produse din ouă, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, carne și produse
din carne, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, produse lactate și
înlocuitori, supe și baze de supă, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile, mâncăruri
preparate, alimente semipreparate, gustări
sărate, pastă de ardei conservată, albumină
pentru uz culinar, lapte de albumină / proteine din
lapte, alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale
pentru uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe
bază de lapte de migdale, migdale, măcinate,
aloe vera preparată pentru consum uman,
anşoa, nu viu, măduvă de animale alimentară,
piure de mere, aranjamente din fructe procesate,
anghinare, conservată, pastă de pătlăgele
vinete / pastă de vinete, bacon (slănină), fasole,
conservată, fructe de pădure, conservate, cuiburi
de păsări comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi
cu sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bullion,
concentrate de fiertură / concentrate de bullion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate / fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extra virgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare / carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare / legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish

(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat /
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat / pastă de ficat,
ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conserve, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi din
lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, inele de ceapă, ceapă,
conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide pentru uz
culinar, lapte de arahide, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc,
chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi, fulgi
de cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveţi, nu vii, pastă de fructe presate, lapte
acru, stafide, ulei de rapiţă alimentar, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, somon, nu viu, cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, castraveţi de mare,
nu vii, extracte din alge de mare alimentare,
seminţe, preparate, ulei de susan alimentar,
moluşte, nu vii, viermi de mătase în stadiu de
crisalidă pentru consum uman, smântână, ouă
de melci pentru consum, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conserve,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
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umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
agar-agar pentru scop culinar, branză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat.
30. Alimente semipreparate și snack-uri, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, produse
de brutărie, produse de cofetărie, ciocolată și
deserturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, sirop de agave (îndulcitor
natural), ienibahar, pastă de migdale, produse
de cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit) / bicarbonat
de sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi / fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort / aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie / produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),

cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie) / pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinade, marţipan,
maioneză, făină nerafinată / făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtés en croûte (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
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de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis / clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrari de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,

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

legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de lounge cu narghilea, servicii de
bar, servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 07974
(151) 05/11/2021
(732) SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI

SA, STR. PRINCIPALA NR. 944,
JUDETUL PRAHOVA, FILIPEŞTII
DE PĂDURE, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)
EVOMEC PST

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

5. Preparate farmaceutice si medicale de
uz veterinar, medicamente de uz veterinar,
preparate anti-parazitare de uz veterinar,
preparate chimico-farmaceutice pentru scopuri
veterinare, preparate pentru tratamentul
parazitozelor, germicide, paraziticide, vermifuge.

───────
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(210) M 2021 07976
(151) 05/11/2021
(732) CRIS-TIM COMPANIE DE FAMILIE

SRL, STR. GARII, NR. 661,
JUDETUL PRAHOVA, FILIPESTII
DE PADURE, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR
ION NEGULICI, NR.12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CRIS-TIM ULTIMA
BARIERĂ DE PROTECȚIE

PROASPĂT SIGUR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 25.01.19;
14.05.23

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

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, carne și produse din
carne, insecte și larve preparate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, amestecuri pentru supe, antreuri pe bază
de legume, batoane nutritive pe bază de soia,
batoane pe bază de nuci și semințe, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, produse lactate tartinabile, paste de
carne, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, alimente

refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, musaca cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, salate aperitiv, salate de legume, salate
cu carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați,
cârnați în aluat, carne, carne preparată, carne
feliată, ficat, cărnuri gătite, carne procesată,
jambon, înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări
pe bază de carne, produse din carne preparate,
mezeluri, șuncă, salam, brânză alba, brânză
sub formă de sosuri de înmuiat, gogoși cu
brânză proaspătă de vaci, măsline umplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floarea soarelui,
brânzeturi, brânzeturi cu trufe, gustări pe bază de
brânză, cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri
de brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză albă
moale, brânză cancoillotte, băuturi aromate pe
bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe., unt, lapte, margarină, brânză prelucrată,
iaurt.
30. 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, batoane de cereale și batoane
energizante, aperitive (tartine), specialități de
patiserie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie
și înghețate, produse de cofetărie pe bază
de arahide, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie congelate, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse de cofetărie din zahăr,
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prăjituri, prăjituri înghețate, prăjituri cu fructe,
pesmeciori (prăjituri), pișcoturi (prăjituri), prăjituri
pentru ceai, prăjituri cu cremă, arome pentru
prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri din mei, făină
pentru prăjituri, prăjituri cu căpșuni, aluat pentru
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, glazură de prăjituri,
glazuri pentru prăjituri, glazură pentru prăjituri,
amestecuri pentru prăjituri, preparate pentru
prăjituri, aluat de prăjituri, prăjituri cu migdale,
prăjiturici uscate (patiserie), aluat congelat
pentru prăjituri, prăjituri mici cu ciocolată,
preparate aromatice pentru prăjituri, prăjituri
cu fructe glasate, prăjituri din iaurt înghețate,
dulciuri pentru decorarea prăjiturilor, dulciuri
pentru ornarea prăjiturilor, amestecuri pentru
prepararea prăjiturilor, praf pentru prepararea
prăjiturilor, sosuri, amestecuri de condimente,
produse de brutărie, amestecuri pentru produse
de brutărie, deserturi preparate (produse de
cofetărie).

───────

(210) M 2021 07977
(151) 05/11/2021
(732) WURST LAND SRL, B-DUL

PANDURILOR NR.44, AP.37, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREŞ, 540554,
MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12,
JUD. MUREȘ, TÂRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

BEAR KING TASTE
THE ATTITUDE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.01; 03.01.14;
03.01.16; 03.01.24; 24.09.02

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
cârnați, hamburgeri, hamburgeri de vită, chiftele
de hamburger negătite, hamburgeri din carne
de pui, produse din carne sub formă de
hamburgeri, hamburgeri de curcan, hamburgeri
de carne, cârnați în aluat, cârnați cruzi, cârnați
conservați, cârnați afumați, cârnați vegetali,
cartofi pai, cartofi, preparați, cartofi pai congelați,
cartofi feliați congelați, salate de cartofi, cartofi,
conservați, chiftele de cartofi, chipsuri (cartofi
prăjiți), bulete din cartofi rași, gnocchi pe bază
de cartofi, aperitive pe bază de cartofi, chipsuri
de cartofi cu conținut redus de grăsime, cartofi
prăjiți în formă de gofre, cartofi prăjiți sub
formă de aperitive, gustări pe bază de cartofi,
salate pe bază de cartofi, chipsuri de cartofi
dulci mov, caltaboși (cârnați), cârnați polonezi
kielbasa, cârnați uscați la aer, cârnați din
carne de pui, sosuri de brânză, sosuri pentru
gustări, mâncare gătită constând în principal
din carne de vită prăjită fâșii și sos de soia
fermentat (sogalbi), ceapă preparată, ceapă
murată, carne preparată, carne și produse din
carne, carne, carne procesată, paste de carne,
produse din carne preparate, carne de vită
preparată, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), chili con carne (tocană
de ardei iute și carne), umplutură de carne
pentru plăcinte, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, carne de
vită gătită lent la cuptor (pulled beef), carne de
porc gătită lent la cuptor (pulled pork), carne de
pui gătită lent la cuptor (pulled chicken).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), pateuri
cu cârnați, chifle, chifle moi (pâine), chifle
umplute, pâine și chifle, hamburgeri introduși
în chifle, hamburgeri fiind gătiți și introduși
în chifle, hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri
introduși în franzelă, sandvișuri care conțin
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hamburgeri, hamburgeri în pâine, hamburgeri
cu brânză, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, rulouri cu cârnați proaspeți, sandvișuri,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu pește,
hot dog (sandvișuri), sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri încălzite la grill, sandviș din brânză
topită, sandvișuri care conțin pește, lipii pentru
sandvișuri (pâine), sandvișuri care conțin salată,
sandviș din brânză topită și șuncă, sandvișuri
care conțin file de pește, sandvișuri care conțin
carne de vită tocată, snack-uri preparate din
făină de cartofi, produse de patiserie din făină
de cartofi, gnocchi (găluște italiene din cartofi),
sosuri, ketchup (sos), sos picant, sos iute, sosuri
barbecue, sosuri curry, sosuri salsa, sosuri
(condimente), sos de chili, sosuri gata făcute,
sosuri pentru gustări, sosuri cu hrean, sosuri
de carne, sosuri pentru salate, sosuri pentru
pizza, sos pentru kebab, sos pentru paste, sosuri
sărate, sosuri condimentate (chutney) și paste,
sosuri pentru spaghetti, sos de ardei iute, sos
de usturoi (alioli), sosuri de salată care conțin
smântână, sos pentru carne pregătită la grătar,
condimente alimentare pe bază de ketchup și
sos tip salsa, sendvișuri cu carne de curcan,
plăcinte cu carne de porc, sanvisuri continand
carne de pui, sandvișuri cu carne de pui, plăcinte
cu carne de pasăre sau de vânat.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
servire la pachet, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii oferite de fast-fooduri,
servicii de fast food la pachet, servicii de terasă
berărie, servicii oferite de restaurant cu specific
bavarez, servicii de catering, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servicii
de catering pentru săli, servicii oferite de spații
special amenajate pentru expoziții, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă.

───────

(210) M 2021 07978
(151) 05/11/2021
(732) WURST LAND SRL, B-DUL

PANDURILOR NR.44, AP.37, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540554,
MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12,
JUD. MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Wurstger

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
cârnați, hamburgeri, hamburgeri de vită, chiftele
de hamburger negătite, hamburgeri din carne
de pui, produse din carne sub formă de
hamburgeri, hamburgeri de curcan, hamburgeri
de carne, cârnați în aluat, cârnați cruzi, cârnați
conservați, cârnați afumați, cârnați vegetali,
cartofi pai, cartofi, preparați, cartofi pai congelați,
cartofi feliați congelați, salate de cartofi, cartofi,
conservați, chiftele de cartofi, chipsuri (cartofi
prăjiți), bulete din cartofi rași, gnocchi pe bază
de cartofi, aperitive pe bază de cartofi, chipsuri
de cartofi cu conținut redus de grăsime, cartofi
prăjiți în formă de gofre, cartofi prăjiți sub
formă de aperitive, gustări pe bază de cartofi,
salate pe bază de cartofi, chipsuri de cartofi
dulci mov, caltaboși (cârnați), cârnați polonezi
kielbasa, cârnați uscați la aer, cârnați din
carne de pui, sosuri de brânză, sosuri pentru
gustări, mâncare gătită constând în principal
din carne de vită prăjită fâșii și sos de soia
fermentat (sogalbi), ceapă preparată, ceapă
murată, carne preparată, carne și produse din
carne, carne, carne procesată, paste de carne,
produse din carne preparate, carne de vită
preparată, mâncăruri preparate din carne (în
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care predomină carnea), chili con carne (tocană
de ardei iute și carne), umplutură de carne
pentru plăcinte, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, carne de
vită gătită lent la cuptor (pulled beef), carne de
porc gătită lent la cuptor (pulled pork), carne de
pui gătită lent la cuptor (pulled chicken).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), pateuri
cu cârnați, chifle, chifle moi (pâine), chifle
umplute, pâine și chifle, hamburgeri introduși
în chifle, hamburgeri fiind gătiți și introduși
în chifle, hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri
introduși în franzelă, sandvișuri care conțin
hamburgeri, hamburgeri în pâine, hamburgeri
cu brânză, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, rulouri cu cârnați proaspeți, sandvișuri,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu pește,
hot dog (sandvișuri), sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri încălzite la grill, sandviș din brânză
topită, sandvișuri care conțin pește, lipii pentru
sandvișuri (pâine), sandvișuri care conțin salată,
sandviș din brânză topită și șuncă, sandvișuri
care conțin file de pește, sandvișuri care conțin
carne de vită tocată, snack-uri preparate din
făină de cartofi, produse de patiserie din făină
de cartofi, gnocchi (găluște italiene din cartofi),
sosuri, ketchup (sos), sos picant, sos iute, sosuri
barbecue, sosuri curry, sosuri salsa, sosuri
(condimente), sos de chili, sosuri gata făcute,
sosuri pentru gustări, sosuri cu hrean, sosuri
de carne, sosuri pentru salate, sosuri pentru
pizza, sos pentru kebab, sos pentru paste, sosuri
sărate, sosuri condimentate (chutney) și paste,
sosuri pentru spaghetti, sos de ardei iute, sos
de usturoi (alioli), sosuri de salată care conțin
smântână, sos pentru carne pregătită la grătar,
condimente alimentare pe bază de ketchup și
sos tip salsa, sendvișuri cu carne de curcan,
plăcinte cu carne de porc, sanvisuri continand
carne de pui, sandvișuri cu carne de pui, plăcinte
cu carne de pasăre sau de vânat.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu

servire la pachet, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii oferite de fast-fooduri,
servicii de fast food la pachet, servicii de terasă
berărie, servicii oferite de restaurant cu specific
bavarez, servicii de catering, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servicii
de catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă.

───────

(210) M 2021 07979
(151) 05/11/2021
(732) BUSINESS CONTINUITY

CONSULTING SRL, STR.
CARPATILOR NR. 4A, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR.12-14, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EMTRONICS Solutions
for the future

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.05.01; 26.05.12; 26.04.01;
26.11.03; 26.11.05; 26.11.09

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

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
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protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, magneti, echipament
pentru scufundări, materiale înregistrate,
hardware ethernet, hardware pentru calculator,
componente hardware pentru calculatoare,
microcipuri (hardware pentru calculatoare),
hardware pentru rețele de calculatoare,
dispozitive periferice de calculator, software,
aplicații software, software antispyware,
software de securitate, software pentru
securitatea rețelelor și dispozitivelor, sisteme
electronice de securitate pentru rețele casnice,
sisteme de inteligență artificială, software de
inteligență artificială, software de inteligență
artificială pentru supraveghere, dispozitive de
acţionare, electrice, dispozitive cu memorie
utilizate cu aparatele de procesare de date,
dispozitive de avertizare (altele decât pentru
vehicule), antene, rețele de arie largă (wan),
componente hardware pentru vpn (rețele private
virtuale), componente hardware pentru wan
(rețea zonă extinsă), rutere pentru rețea de
arie largă (wan), hardware pentru lan (rețea
locală de operare), decodoare, convertoare
analogice, compresoare de semnal, codoare
optice, dispozitive audio-vizuale și fotografice,
dispozitive pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), emițătoare optice, comutatoare de
telecomunicații, comutatoare optice, emițătoare
digitale, emițătoare și receptoare wireless,
emițătoare electrice, emițătoare, echipamente
de transmisie și recepție fără fir, hardware de
calculator pentru accesare și transmisie de date
la distanță, instrumente de transmisie fără fir de
înaltă frecvență, rețele de transmisie de date,
unități de transmisie a semnalului cu comenzi
multiple, dispozitive pentru transmisie de date,
aparate de transmisie optică digitală, aparate de
transmisie în rețea, emițătoare (telecomunicații),
transmițătoare (telecomunicații), comutatoare de
telecomunicații, software antivirus descărcabil
pentru calculatoare, software descărcabil
pentru monitorizarea sistemelor informatice,
instrumente de monitorizare, hardware pentru
server de acces la rețea, aparatură de transmisie
prin satelit, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, software descărcabil
pentru învățare automată, software descărcabil
pentru realitate virtuală și augmentată.

───────

(210) M 2021 07980
(151) 05/11/2021
(732) SALOFARM SRL, STR. 9 MAI NR.

25, JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)
SALOFARM

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul, în unități
specializate, în legătură cu unguente și loțiuni
preparate de laboratoare farmaceutice, produse
destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății
oamenilor, preparate medicale, medicamente,
produse farmaceutice, preparate farmaceutice,
vitamine, minerale, produse farmaceutice
preparate cu vitamine, produse farmaceutice
preparate cu minerale, suplimente alimentare,
ceaiuri medicinale și nemedicinale, remedii
naturale și farmaceutice, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
plasturi, materiale de pansat, dezinfectanți,
materiale sanitare, truse medicale, mănuși
medicale, măști medicale, alimente pentru
bebeluși și copii, produse alimentare și non
alimentare bio, produse alimentare și non
alimentare organice, produse alimentare și
non alimentare vegane, produse și articole
pentru femei, produse și articole pentru
mame și gravide, produse cosmetice, produse
dermacosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, scutece pentru
bebeluşi, scutece igienice pentru incontinență,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse și articole nemedicinale și medicinale
pentru îngrijirea dinților, parfumuri, deodorante,
ochelari, rame de ochelari, lentile de contact,
produse pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente medicale,
aparate și instrumente dentare, aparate și
echipamente pentru diagnosticarea bolilor,
aparate și echipamente pentru monitorizarea
bolilor, teste pentru depistarea sarcinilor, articole
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ortopedice, bandaje pentru suport, bandaje
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate pentru sugari și copii, dispozitive
şi articole pentru sugari și copii, mobilier
medical, îmbrăcăminte și încălțăminte destinată
personalului medical și personalului din farmacii,
articole pentru acoperirea capului și feței
destinate personalului medical, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu
unguente și loțiuni preparate de laboratoare
farmaceutice, produse destinate protecției ori
îmbunătățirii sănătății oamenilor, preparate
medicale, medicamente, produse farmaceutice,
preparate farmaceutice, vitamine, minerale,
produse farmaceutice preparate cu vitamine,
produse farmaceutice preparate cu minerale,
suplimente alimentare, ceaiuri medicinale și
nemedicinale, remedii naturale și farmaceutice,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, plasturi, materiale de pansat,
dezinfectanți, materiale sanitare, truse medicale,
mănuși medicale, măști medicale, alimente
pentru bebeluși și copii, produse alimentare
și non alimentare bio, produse alimentare și
non alimentare organice, produse alimentare
și non alimentare vegane, produse și articole
pentru femei, produse și articole pentru
mame și gravide, produse cosmetice, produse
dermacosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, scutece pentru
bebeluşi, scutece igienice pentru incontinență,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse și articole nemedicinale și medicinale
pentru îngrijirea dinților, parfumuri, deodorante,
ochelari, rame de ochelari, lentile de contact,
produse pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente medicale,
aparate și instrumente dentare, aparate și
echipamente pentru diagnosticarea bolilor,
aparate și echipamente pentru monitorizarea
bolilor, teste pentru depistarea sarcinilor, articole
ortopedice, bandaje pentru suport, bandaje
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate pentru sugari și copii, dispozitive
şi articole pentru sugari și copii, mobilier
medical, îmbrăcăminte și încăltăminte destinată
personalului medical și din farmacii, articole
pentru acoperirea capului și feței destinate

personalului medical, dispozitive şi articole
pentru activitatea sexuală, servicii de comerț
online, prin intermediul unui website sau
prin intermediul unei aplicații mobile, în
legătură cu medicamente fără prescripție
medicală (otc-uri), vitamine, minerale, produse
farmaceutice preparate cu vitamine, produse
farmaceutice preparate cu minerale, suplimente
alimentare, ceaiuri medicinale și nemedicinale,
remedii naturale și farmaceutice, plasturi,
materiale de pansat, dezinfectanți, materiale
sanitare, mănuși medicale, măști medicale,
alimente pentru bebeluși și copii, produse
alimentare și non alimentare bio, produse
alimentare și non alimentare organice, produse
alimentare și non alimentare vegane, produse
și articole pentru femei, produse și articole
pentru mame și gravide, produse cosmetice,
produse dermacosmetice, articole de toaletă
nemedicinale, produse pentru îngrijirea pielii,
produse pentru îngrijirea pielii înainte și
după expunerea la soare, produse pentru
igiena personală, șampoane și săpunuri,
scutece pentru bebeluşi, scutece igienice pentru
incontinență, articole absorbante pentru igiena
personală, produse și articole pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, ochelari, rame
de ochelari, lentile de contact, produse
pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate și echipamente
pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice şi
de asistenţă adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj, aparate pentru
sugari și copii, dispozitive şi articole pentru
sugari și copii, mobilier medical, îmbrăcăminte
și încăltăminte destinată personalului medical și
din farmacii, articole pentru acoperirea capului
și feței destinate personalului medical, articole
pentru activitatea sexuală, servicii administrative
de carduri de fidelitate, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii administrative cu privire la
rezervarea online a rețetei medicale si ridicarea
ei din farmacie, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, servicii de comandă (pentru
terți), servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, prepararea reţetelor de către
farmacişti, furnizare de informații referitoare la
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produse farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
furnizare de informaţii pacienţilor în legătură cu
administrarea medicamentelor.

───────

(210) M 2021 07981
(151) 05/11/2021
(732) SALOFARM SRL, STR. 9 MAI NR.

25, JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

mattca

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 26.11.02;
26.11.12

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

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul, în unități
specializate, în legătură cu unguente și loțiuni
preparate de laboratoare farmaceutice, produse
destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății
oamenilor, preparate medicale, medicamente,
produse farmaceutice, preparate farmaceutice,
vitamine, minerale, produse farmaceutice
preparate cu vitamine, produse farmaceutice
preparate cu minerale, suplimente alimentare,
ceaiuri medicinale și nemedicinale, remedii
naturale și farmaceutice, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
plasturi, materiale de pansat, dezinfectanți,
materiale sanitare, truse medicale, mănuși
medicale, măști medicale, alimente pentru
bebeluși și copii, produse alimentare și non
alimentare bio, produse alimentare și non
alimentare organice, produse alimentare și
non alimentare vegane, produse și articole
pentru femei, produse și articole pentru

mame și gravide, produse cosmetice, produse
dermacosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, scutece pentru
bebeluşi, scutece igienice pentru incontinență,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse și articole nemedicinale și medicinale
pentru îngrijirea dinților, parfumuri, deodorante,
ochelari, rame de ochelari, lentile de contact,
produse pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente medicale,
aparate și instrumente dentare, aparate și
echipamente pentru diagnosticarea bolilor,
aparate și echipamente pentru monitorizarea
bolilor, teste pentru depistarea sarcinilor, articole
ortopedice, bandaje pentru suport, bandaje
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate pentru sugari și copii, dispozitive
şi articole pentru sugari și copii, mobilier
medical, îmbrăcăminte și încălțăminte destinată
personalului medical și personalului din farmacii,
articole pentru acoperirea capului și feței
destinate personalului medical, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu
unguente și loțiuni preparate de laboratoare
farmaceutice, produse destinate protecției ori
îmbunătățirii sănătății oamenilor, preparate
medicale, medicamente, produse farmaceutice,
preparate farmaceutice, vitamine, minerale,
produse farmaceutice preparate cu vitamine,
produse farmaceutice preparate cu minerale,
suplimente alimentare, ceaiuri medicinale și
nemedicinale, remedii naturale și farmaceutice,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, plasturi, materiale de pansat,
dezinfectanți, materiale sanitare, truse medicale,
mănuși medicale, măști medicale, alimente
pentru bebeluși și copii, produse alimentare
și non alimentare bio, produse alimentare și
non alimentare organice, produse alimentare
și non alimentare vegane, produse și articole
pentru femei, produse și articole pentru
mame și gravide, produse cosmetice, produse
dermacosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, scutece pentru
bebeluşi, scutece igienice pentru incontinență,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse și articole nemedicinale și medicinale
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pentru îngrijirea dinților, parfumuri, deodorante,
ochelari, rame de ochelari, lentile de contact,
produse pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente medicale,
aparate și instrumente dentare, aparate și
echipamente pentru diagnosticarea bolilor,
aparate și echipamente pentru monitorizarea
bolilor, teste pentru depistarea sarcinilor, articole
ortopedice, bandaje pentru suport, bandaje
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate pentru sugari și copii, dispozitive
şi articole pentru sugari și copii, mobilier
medical, îmbrăcăminte și încăltăminte destinată
personalului medical și din farmacii, articole
pentru acoperirea capului și feței destinate
personalului medical, dispozitive şi articole
pentru activitatea sexuală, servicii de comerț
online, prin intermediul unui website sau
prin intermediul unei aplicații mobile, în
legătură cu medicamente fără prescripție
medicală (otc-uri), vitamine, minerale, produse
farmaceutice preparate cu vitamine, produse
farmaceutice preparate cu minerale, suplimente
alimentare, ceaiuri medicinale și nemedicinale,
remedii naturale și farmaceutice, plasturi,
materiale de pansat, dezinfectanți, materiale
sanitare, mănuși medicale, măști medicale,
alimente pentru bebeluși și copii, produse
alimentare și non alimentare bio, produse
alimentare și non alimentare organice, produse
alimentare și non alimentare vegane, produse
și articole pentru femei, produse și articole
pentru mame și gravide, produse cosmetice,
produse dermacosmetice, articole de toaletă
nemedicinale, produse pentru îngrijirea pielii,
produse pentru îngrijirea pielii înainte și
după expunerea la soare, produse pentru
igiena personală, șampoane și săpunuri,
scutece pentru bebeluşi, scutece igienice pentru
incontinență, articole absorbante pentru igiena
personală, produse și articole pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, ochelari, rame
de ochelari, lentile de contact, produse
pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate și echipamente
pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice şi
de asistenţă adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj, aparate pentru
sugari și copii, dispozitive şi articole pentru
sugari și copii, mobilier medical, îmbrăcăminte
și încăltăminte destinată personalului medical și

din farmacii, articole pentru acoperirea capului
și feței destinate personalului medical, articole
pentru activitatea sexuală, servicii administrative
de carduri de fidelitate, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii administrative cu privire la
rezervarea online a rețetei medicale si ridicarea
ei din farmacie, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, servicii de comandă (pentru
terți), servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, prepararea reţetelor de către
farmacişti, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
furnizare de informaţii pacienţilor în legătură cu
administrarea medicamentelor.

───────

(210) M 2021 07982
(151) 05/11/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

TACTICAL PARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.01.13

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

clase:
35. Publicitate.
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41. Instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale.

───────

(210) M 2021 07983
(151) 05/11/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

VELTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.15.15

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

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 07984
(151) 06/11/2021
(732) RONNA THE BRAND SRL, STR.

EUFROSINA POPESCU NR.
61, BL. L3, SC. A, AP. 13, ET.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

RONNA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.03

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

3. Preparate cosmetice, produse cosmetice.
25. Îmbrăcăminte, costume de baie.

───────

(210) M 2021 07986
(151) 06/11/2021
(732) SYNAPTECH SERVICES SRL,

STR. PRINCIPALA NR. 678C, AP.
9, JUDETUL MURES, CRISTESTI,
547185, MUREȘ, ROMANIA

(540)

smsadvert

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.05

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ff542c, #ff6333, #ff4626), gri (HEX
#999999)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 07987
(151) 06/11/2021
(732) RISKTRONICS SRL, STR.

ARIESULUI NR. 56, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400441, CLUJ,
ROMANIA

(540)
ROMEDIA

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

9. Conţinut media, descărcabil.
───────

(210) M 2021 07990
(151) 07/11/2021
(732) ALLBUN E-COMMERCE SRL,

STR. NICOLAE LABIS NR. 1, BL.
4, SC. 4, AP. 98, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Allbun

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru/aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,

cleme nazale pentru scafandri și înotători, mănu
și de scafandru, aparate de respirat sub apă
pentru înot subacvatic, extinctoare.

───────

(210) M 2021 07991
(151) 07/11/2021
(732) RAPIDUS ONLINE S.R.L., STR.

OCOLULUI NR. 14, AP. 1, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020624,
ROMANIA

(540)

Rapidus
(531) Clasificare Viena:

26.11.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport.

───────

(540)

NK Nukka`s Fashion

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 05.07.06; 26.11.12

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

25. Articole de imbracaminte.
───────

OCOLULUI, NR 14, APT 1
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(210) M 2021 07992
(151) 07/11/2021
(732) RAPIDUS ONLINE S.R.L, STR


