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Cereri Mărci publicate în 13/05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 03408 06/05/2021 RETEGAN ALINA EAT GOOD VEGGIE FOOD

SUPER TASTE

2 M 2021 03581 06/05/2021 PANDELE LIVIU ANTIINFLAMCBD

3 M 2021 03582 06/05/2021 LIVIU PANDELE INFLAVEG

4 M 2021 03583 06/05/2021 LIVIU PANDELE CBDGLICEM

5 M 2021 03584 06/05/2021 SC MAXCELL COM SRL maxcell

6 M 2021 03585 06/05/2021 SC MAXCELL COM SRL HN

7 M 2021 03586 06/05/2021 S. C. JOHNSON & SON, INC. RAID. PROTECTIE PENTRU
TINE

8 M 2021 03587 06/05/2021 LIVIU PANDELE NOZOCOOM FORTE

9 M 2021 03588 06/05/2021 LIVIU PANDELE MAGNE MONTANA

10 M 2021 03589 06/05/2021 LIVIU PANDELE MUSSCHIN

11 M 2021 03590 06/05/2021 PEHART TEC GRUP SA Pufina Expert

12 M 2021 03591 06/05/2021 S.C. FOCUS TRAINING &
COACHING SRL

HR Design

13 M 2021 03592 06/05/2021 LIVIU PANDELE ORDINUL NATUROPAŢILOR,
HERBALIŞTILOR ŞI
BIOFEEDBACK

14 M 2021 03593 06/05/2021 EMEXON SYSTEM S.R.L. EMEXON

15 M 2021 03594 06/05/2021 S.C. EVOWEB S.R.L. Fluxy

16 M 2021 03595 06/05/2021 MEFIVE ROMANIA SRL Etam COFFEE NEST

17 M 2021 03596 06/05/2021 VITA DRINK DISTRIBUTION
S.R.L.

vianna vitamin water

18 M 2021 03597 06/05/2021 U CRAIOVA 1948 S.A. U 1948

19 M 2021 03598 06/05/2021 LIVADNOR PROD SRL Norocel PATISERIE Calitate
Premium FONDAT 2021

20 M 2021 03599 06/05/2021 ALVER GREEN SRL AMBALAJERIA.RO calitate
pentru tine

21 M 2021 03600 06/05/2021 LEGENDARY FORCE SRL LEGENDARY FORCE

22 M 2021 03601 06/05/2021 SLEIMAN MOURTADA French Clinique CHIRURGIE
ORO-MAXILO-FACIALA Estetica
si volumetrie faciala

23 M 2021 03602 06/05/2021 SAMUS CONSTRUCTII SA Altessa
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 03603 06/05/2021 RAFAEL - OCTAVIAN

BOTLUNG
GEORGE - VALENTIN APETREI

FOLKIT

25 M 2021 03604 06/05/2021 SC SECRETS JOY STUDIO
S.R.L.

www.secretstudio.ro

26 M 2021 03605 06/05/2021 NATALY-CRISTINA OȚEL PAUZA DE BINE

27 M 2021 03606 06/05/2021 REAL PREMIUM
TECHNOLOGY S.R.L.

SMART CLINOR

28 M 2021 03607 06/05/2021 SC METROPOLIS NEWS A&J
S.R.L.

mbi METROPOLIS NEWS

29 M 2021 03608 06/05/2021 ADX HOLDINGS PTE. LTD. ABEY

30 M 2021 03610 06/05/2021 LE CHARME SUMMER SRL LE CHARME

31 M 2021 03611 06/05/2021 DATA FINANCE GROUP S.R.L. VENETIC

32 M 2021 03614 06/05/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

XC EXTRA CURED TOBACCOS

33 M 2021 03615 06/05/2021 NETWORK ONE
DISTRIBUTION SRL

Fram, din trecut in prezent

34 M 2021 03616 06/05/2021 ANASTASIOS MEDICAL
GROUP SRL

Anastasios

35 M 2021 03617 06/05/2021 SUN FOOD EXPERT SRL MISHI BUFET ALL YOU CAN
EAT

36 M 2021 03618 06/05/2021 MONDO KIDS EXPERT SRL MagicToy
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(210) M 2021 03408
(151) 06/05/2021
(732) RETEGAN ALINA, CALEA

VICTORIEI 100 AP 31, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EAT GOOD VEGGIE
FOOD SUPER TASTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01

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

clase:
29. Produse alimentare pe bază de banane,
fructe uscate, produse din fructe uscate, linte
uscată, legume uscate, produse alimentare
realizate din fructe fierte, produse alimentare
făcute din nuci fierte, produse alimentare
realizate din legume fierte, produse alimentare
din fructe uscate, produse alimentare realizate
din nuci uscate, produse alimentare făcute din
nuci, produse alimentare fabricate din legume
uscate, produse tartinabile constând în principal
legume pentru sandvișuri, legume liofilizate,
amestecuri de legume și ierburi, paste tartinabile
ce conţin legume, gustări preparate din legume
fierte, gustări preparate din legume uscate,
gustări preparate din legume proaspete, gustări
din legume deshidratate, gustări din legume
uscate, gustări din legume extrudate, snack-uri
preparate din legume gătite, alimente vegane
constând în principal din legume, produse
alimentare vegetale, gustări pe bază de fructe,
chipsuri de fructe, gustări pe bază de fructe,
amestecuri de fructe și nuci, amestecuri de
nuci și fructe uscate, paste tartinabile din
fructe, gustări preparate din fructe fierte, gustări
preparate din fructe uscate, gustări preparate din
fructe proaspete, snack-uri pe bază de semințe,
gustări preparate din nuci, produse tartinabile pe

bază de nuci, hummus, gustări pe bază de nuci,
snack-uri care conțin fructe uscate.
30. Chipsuri de porumb cu aromă de legume,
snack-uri care conțin un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate ,, gustări pe bază de cereale,
produse alimentare gustative din cereale, gustări
extrudate sărate preparate din grâu, gustări
extrudate constând în principal din amidon,
gustări extrudate care conțin porumb, gustări
savuroase pe bază de făină, produse gustative
pe bază de porumb, gustări pe bază de
orez, produse alimentare gustative din făină
de cereale, produse alimentare gustative din
cereale, produse alimentare gustative din făină
de porumb, produse alimentare gustative din
făină de cartofi, produse alimentare gustative din
orez, snack-uri produse din făină de orez, snack-
uri constând în principal din cereale, unturi de
ciocolată pentru utilizare pe pâine, unturi pe bază
de ciocolată, fulgi de porumb, batoane muesli,
chipsuri de orez.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, malt
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii

───────

(210) M 2021 03581
(151) 06/05/2021
(732) PANDELE LIVIU, STR. BISERICII

ROMANE NR.88, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500080,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
ANTIINFLAMCBD

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.

───────
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(210) M 2021 03582
(151) 06/05/2021
(732) LIVIU PANDELE, STR. BISERICII

ROMANE NR.88, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500080,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
INFLAVEG

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, dezinfectante.

───────

(210) M 2021 03583
(151) 06/05/2021
(732) LIVIU PANDELE, STR. BISERICII

ROMANE NR.88, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
CBDGLICEM

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.

───────

(210) M 2021 03584
(151) 06/05/2021
(732) SC MAXCELL COM SRL, STR.

ION BERINDEI NR.12, BL.60,
SC.1, ET.7, AP.29, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

maxcell

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Huse pentru telefoane, huse pentru
tablete, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare fără fir, cabluri pentru transmisia de
date, suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, dispositive ”mâini
libere” (hands-free) pentru telefoane mobile,
unități cu difuzor pentru birou sau montat în
mașină pentru a permite folosirea unui telefon
mobil în modul hands-free, suporturi pentru
telefoane mobile, acumulatori alcalini, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
baterii.

───────

(210) M 2021 03585
(151) 06/05/2021
(732) SC MAXCELL COM SRL, STR.

ION BERINDEI NR.12, BL.60,
SC.1, ET.7, AP.29, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.05.22
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Huse pentru telefoane, huse pentru
tablete, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare fără fir, cabluri pentru transmisia de
date, suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, dispositive ”mâini
libere” (hands-free) pentru telefoane mobile,
unități cu difuzor pentru birou sau montat în
mașină pentru a permite folosirea unui telefon
mobil în modul hands-free, suporturi pentru
telefoane mobile, acumulatori alcalini, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
baterii.

───────

(210) M 2021 03586
(151) 06/05/2021
(732) S. C. JOHNSON & SON, INC.,

1525 HOWE STREET, RACINE,
WISCONSIN, 53403-2236,
WISCONSIN, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)
RAID. PROTECTIE

PENTRU TINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate pentru eliminarea buruienilor și
distrugerea dăunătorilor, insecticide, substante/
produse de protectie împotriva moliilor, repelenti
pentru insecte, fungicide, rodenticide, spirale
antitantari.
11. Aparate de dezinsecţie pentru stropirea cu
insecticide sau repelenti pentru insecte.
21. Capcane şi momeli (capcane) pentru
insecte.

───────

(210) M 2021 03587
(151) 06/05/2021
(732) LIVIU PANDELE, STRADA

BISERICII ROMANE NR.88, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, 500080,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
NOZOCOOM FORTE

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.

───────

(210) M 2021 03588
(151) 06/05/2021
(732) LIVIU PANDELE, STRADA

BISERICII ROMANE NR.88, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, 500080,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
MAGNE MONTANA

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.

───────

(210) M 2021 03589
(151) 06/05/2021
(732) LIVIU PANDELE, STRADA

BISERICII ROMANE NR.88, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, 500080,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
MUSSCHIN
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.

───────

(210) M 2021 03590
(151) 06/05/2021
(732) PEHART TEC GRUP SA,

STR.1MAI, NR.1, JUDEŢ CLUJ,
PETRESTI, 515850, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Pufina Expert

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

16. Batiste de hârtie, batistuțe de hârtie, hârtie
igienică, hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică
pentru toaletă, hârtie igienică sub formă de
rolă, hârtie pentru șervețele, prosoape de hârtie,
prosoape din hârtie, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, role de bucătărie (hârtie), role de
hârtie igienică, șervetele de masă din hârtie,
șervețele de buzunar din hârtie, șervețele de
hârtie, șervețele de masă din hârtie, șervețele de
unică folosință, șervețele din hârtie.

───────

(210) M 2021 03591
(151) 06/05/2021
(732) S.C. FOCUS TRAINING &

COACHING SRL, CALEA
CALARASI 311, BL 71, SC 3, ET 7,
AP 96, SECTOR 3, BUCURESTI,
030621, ROMANIA

(540)
HR Design

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2021 03592
(151) 06/05/2021
(732) LIVIU PANDELE, STRADA

BISERICII ROMANE NR.88, JUD
BRASOV, BRASOV, 500080,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
ORDINUL NATUROPAŢILOR,

HERBALIŞTILOR
ŞI BIOFEEDBACK

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2021 03593
(151) 06/05/2021
(732) EMEXON SYSTEM S.R.L.,

STRADA PROGRESUL NR.
20, BL. P52, SCARA B, ETAJ 8,
AP. 62, CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)
EMEXON

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

17. Materiale de izolare fonică, materiale,
produse prelucrate şi semiprelucrate şi stofe
pentru izolare acustică şi termică, izolare
fonică şi insonorizarea spaţiilor şi/sau clădirilor,
vopsele, vernisuri, materiale pe bază de ipsos,
uleiuri şi ţesături izolatoare, panouri pentru
izolare, folie izolantă, benzi izolante, pelicule
izolante, învelişuri izolante, materiale izolatoare
pentru protecţia împotriva substanţelor chimice
şi radiaţiilor, materiale izolante lichide, vată
minerală în vrac, granule şi fibre de vată
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minerală, panouri de vată minerală cu liant,
discuri, pături, stuc şi pâslă din vată minerală,
granule şi fibre de vată minerală în vrac
sau sub formă prelucrată, folosite ca material
izolant de fortificare şi/sau material izolant
de umplere, produse de etanşare, materiale
pentru ştemuire, garnituri şi izolare, printre
care materiale de izolare termică, acustică şi
ignifugă, articole și materiale pentru izolare
acustică, plăci acustice, panouri acustice pentru
clădiri, dale acustice pentru izolare, izolații
acustice pentru clădiri, panouri acustice pentru
izolare, ecrane acustice pentru izolare, ecrane
acustice pentru izolare fonică, panouri acustice
pentru plafoane (izolație), benzi izolatoare fonic
(cauciuc), cauciuc pentru izolație fonică, izolație
fonică (materiale pentru -), panouri pentru izolare
fonică, pături de izolare fonică, spumă utilizată
ca izolator fonic, plăci de izolare fonică pentru
construcții, structuri nemetalice pentru absorbția
zgomotului (izolare fonică), structuri nemetalice
pentru reducerea zgomotului (izolare fonică),
cauciuc expandat cu pori închiși pentru izolație
fonică, izolații cu funcții de etanșare pentru
protecție fonică, materiale pentru izolație fonică
din lână de piatră (care nu sunt folosite în
construcții), benzi adezive, altele decât pentru
papetărie şi pentru scopuri medicale sau de
uz casnic, folii de protecţie anti-reflexie pentru
geamuri (folii colorate), folii de protecţie anti-
orbire pentru geamuri (folii colorate), căptuşeli
din scoarţă pentru izolare fonică, materiale
de călăfătuire, cabluri din cauciuc, vată de
bumbac pentru etanşare (călăfătuire), garnituri
de etanşare pentru cilindri, materiale dielectrice
(izolatoare), benzi de etanşare pentru tâmplărie,
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, benzi
adezive texturate, fire elastice, altele decât
cele utilizate la produsele textile, aţe elastice,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
materiale de umplutură pentru rosturile de
dilataţie, umpluturi pentru rosturile de dilataţie,
fibră de sticlă pentru izolare, fibre de sticlă
pentru izolare, ţesături din fibră de sticlă
pentru izolare, materiale de filtrare din spume
semiprelucrate sau plastic, furtunuri flexible,
nemetalice, bariere plutitoare anti-poluare, folie
de celuloză regenerată, alta decât cea utilizată
la împachetat, folii de celuloză regenerată,
alta decât cea utilizată la împachetat, folii din
metal pentru izolare, folii metalice pentru izolare,
garnituri de etanşare, vată de sticlă pentru
izolare, gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textile, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături
izolatoare, lac izolator, substanţe pentru izolarea
clădirilor împotriva umidităţii, vopsele izolatoare,

benzi izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, îmbinări, nemetalice,
pentru ţevi, chit, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale pentru ambalare (amortizare,
umplutură) din cauciuc sau plastic, materiale
de căptuşire din cauciuc sau plastic, materiale
de umplere din cauciuc sau plastic, garnituri
pentru ţevi, garnituri de etanşare pentru
ţevi, mufe pentru ţevi, nemetalice, învelişuri
pentru ţevi, nemetalice, folii din plastic, altele
decât pentru împachetat, substanţe din plastic,
semiprelucrate, fibre din plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, compoziţii pentru
prevenirea radiaţiilor de căldură, materiale
filtrante din folii semiprelucrate din plastic, dopuri
din cauciuc, răşini sintetice, semiprelucrate,
răşini artificiale, semiprelucrate, fire din plastic
pentru lipit, fire pentru lipit din plastic, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, fire din material plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile.
19. Panouri acustice, nemetalice, materiale de
construcții nemetalice cu proprietăți acustice,
materiale și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, materiale şi elemente nemetalice de
construcţii, care se utilizează la aplicarea de
materiale acustice, de izolare fonică, care absorb
sunetele şi/sau fonoizolante, precum pereţi,
plafoane şi acoperişuri, ipsos pentru aplicare prin
pulverizare, materiale de construcţii, nemetalice,
printre care materiale de construcţii care conţin
vată minerală şi fibre minerale, materiale,
nemetalice, pentru clădiri şi construcţii, ţevi rigide
cu excepția celor de metal pentru construcţii,
construcţii nemetalice transportabile, plafoane,
nemetalice, acoperire (prin placare), nemetalică,
pentru construcţii, tencuieli (materiale de
construcţii), pâslă pentru construcţii, tencuieli pe
bază de ciment ignifuge, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, sticlă izolantă
pentru construcţii, căptuşeli, nemetalice, pentru
construcţii, paravane, nemetalice, cabine
insonorizate nemetalice, transportabile, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, placări pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
captuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate în
construcţii, plăci de căptuşit pereţii, nemetalice.
35. Servicii de publicitate şi marketing,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, influenţarea
pieţei, studiu de piaţă şi analiză, servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ, intermediere comercial-profesională la
cumpărarea şi vânzarea, importul şi exportul,
precum şi servicii de comerţ cu ridicata şi
cu amănuntul cu privire la materiale izolante,
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materiale, produse prelucrate şi semiprelucrate
şi stofe pentru izolare acustică şi termică,
izolare fonică şi insonorizarea spaţiilor şi/sau
clădirilor, vopsele, vernisuri, materiale pe bază
de ipsos, uleiuri şi ţesături izolatoare, panouri
pentru izolare, folie izolantă, benzi izolante,
pelicule izolante, învelişuri izolante, compoziţii
izolante împotriva umezelii din spaţii şi/sau
clădiri, materiale pentru izolarea fonică, răşini
acrilice (semifabricate), materiale izolatoare
pentru protecţia împotriva substanţelor chimice
şi radiaţiilor, materiale izolante lichide, vată
minerală în vrac, granule şi fibre de vată
minerală, panouri de vată minerală cu
liant, discuri, pături, stuc şi pâslă din vată
minerală, granule şi fibre de vată minerală
în vrac sau sub formă prelucrată, folosite ca
material izolant de fortificare şi/sau material
izolant de umplere, materiale de etanşeizare,
cauciuc, gutaperca, guma, azbest, mica si
produse din aceste materiale, produse din
materiale plastice semiprelucrate, materiale de
călăfătuire, etanşare şi izolare, printre care
materiale de izolare termică, acustică şi contra
incendiilor, tuburi flexibile nemetalice şi părţi de
tuburi, panouri acustice, materiale şi elemente
nemetalice de construcţii, care se utilizează
la aplicarea de materiale acustice, de izolare
fonică, care absorb sunetele şi/sau fonoizolante,
precum pereţi, plafoane şi acoperişuri, ipsos
pentru aplicare prin pulverizare, materiale de
construcţii (nemetalice), printre care materiale
de construcţii care conţin vată minerală şi fibre
minerale, organizarea de evenimente pentru
scopuri publicitare si/sau comerciale, consiliere,
consultanţă şi informaţii comerciale.

───────

(210) M 2021 03594
(151) 06/05/2021
(732) S.C. EVOWEB S.R.L., DRUMUL

TABEREI 64, BL. F4, SC. 4, AP 74,
SECTOR 6, BUCURESTI, 061397,
ROMANIA

(540)
Fluxy

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

9. Aplicatii mobile descărcabile, aplicații mobile
educative descărcabile, aplicații software
pentru telefoane mobile, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, aplicații software
descărcabile, software educational, software,

software mobil, software de pregatire, software
pentru predare, software pentru cursuri virtuale,
software de inteligență artificială, sisteme
de inteligență artificială, programe informatice
interactive bazate pe inteligență artificială,
înregistrate sau descărcabile.
41. Educație, furnizarea educației, educație și
instruire, consiliere în carieră (educație), sisteme
de joc (divertisment, educație), organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
organizare de concursuri în materie de educație,
servicii de consiliere în materie de educație,
organizare de examinări și teste în domeniul
educației, asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și adulți,
furnizarea de informații în domeniul educației,
on-line dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet.
42. Creare și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile, programare de software
educativ

───────

(210) M 2021 03595
(151) 06/05/2021
(732) MEFIVE ROMANIA SRL, STR.

OBCINII NR. 20, LOCALITATEA
BIVOLARIA, JUD SUCEAVA,
VICOVU DE SUS, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Etam COFFEE NEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 05.03.20

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

30. Cafea, cafea preparată şi băuturi pe bază de
cafea, ceai, cacao, ciocolată, zahăr, miere.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, Servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii oferite de
francizor, respectiv asistenţă în conducerea
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sau administrarea intreprinderilor industriale sau
comerciale.
43. Servicii de cafenea, servicii de bar, servicii
de restaurant, servicii de mâncare şi băuturi la
pachet.

───────

(210) M 2021 03596
(151) 06/05/2021
(732) VITA DRINK DISTRIBUTION

S.R.L., STR RAMURI TEI 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020352,
ROMANIA

(540)

vianna vitamin water

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

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

clase:
32. Băutură nealcoolică.

───────

(210) M 2021 03597
(151) 06/05/2021
(732) U CRAIOVA 1948 S.A., STRADA

SF. DUMITRU NR. 1, BIROUL 5,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200584,
DOLJ, ROMANIA

(540)

U 1948

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 01.01.01; 01.01.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 27.05.17; 27.07.01;
27.07.11; 27.07.24

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, aticole de gimnastică
şi de sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2021 03598
(151) 06/05/2021
(732) LIVADNOR PROD SRL, STR.

DELTEI 13, JUD. BRAILA, BRAILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

Norocel PATISERIE Calitate
Premium FONDAT 2021

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.07.01; 05.07.03; 11.01.22

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

clase:
30. Pâine, produse de patiserie, produse de
cofetărie.

───────

(210) M 2021 03599
(151) 06/05/2021
(732) ALVER GREEN SRL, ȘOS.

PANTELIMON, NR. 219, BL. 201B,
SC. A, ET. 4, AP. 7, CAMERA
NR. 1. SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

AMBALAJERIA.RO
calitate pentru tine

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 24.17.02; 25.01.25

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: detergenți, detergenți
pentru rufe, detergent pentru spălare, detergenți
ecologici de rufe, detergenți comerciali de
rufe, detergenți de uz casnic, detergenți pentru
spălarea vaselor, detergenți sub formă de
spumă, pânză îmbibată cu detergent, pentru
curățat, produse pentru intensificarea acțiunii
detergenților, detergent solid, cu eliberare în
timp, pentru țevi de evacuare, detergenți de
uz menajer, detergenți pentru mașina de spălat
vase, detergenți lichizi pentru mașina de spălat
vase, detergenți pentru mașini de spălat vase
sub formă de gel, detergenți sintetici pentru
îmbrăcăminte, tacâmuri biodegradabile, cutii
pentru tacâmuri, tacâmuri pentru copii, seturi de
tacâmuri, cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri
(cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri și veselă de
unică folosință, din plastic, lingurițe de cafea,
pahare gradate, mănuși de latex de unică
folosință pentru laborator, mănuși de plastic
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de unică folosință pentru laborator, mănuși
medicale din latex, mănuși de latex de uz
medical, mănuși din latex de uz chirurgical,
mănuși de protecție de unică folosință, de
uz medical, bonete chirurgicale, bonete de
protecție pentru păr, pentru medici, bonete de
protecție pentru păr, pentru medici veterinari,
bonete de protecție pentru păr, pentru medici
stomatologi, ambalaje pentru mâncare, hârtie
de ambalaj , ambalaj de carton, ambalaj din
plastic, ambalaje din hârtie sau carton pentru
sticle, ambalaje ermetice din hârtie, ambalaje
vidate din carton, blistere pentru ambalat, carton
de ambalat, carton pentru ambalaje cu blistere,
cornete (de hârtie), cutii confecționare din carton
ondulat, cutii confecționate din carton ondulat,
cutii de carton din fibră, cutii de hârtie pentru
livrarea bunurilor, cutii de transport realizate
din hârtie, cutii din carton, cutii din carton
(pentru ambalare industrială), cutii din carton
pentru mâncare la pachet, cutii din carton pentru
depozitare, de uz domestic, cutii din carton
pentru pizza, cutii din carton pentru prăjituri, cutii
pliabile din carton pentru ambalare, distribuitoare
de sfori folosite la împachetare, foi de hârtie
pentru ambalat, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
folie adezivă din plastic pentru ambalat, folie
adezivă din plastic pentru împachetat, folie de
plastic pentru împachetarea alimentelor, folie
de plastic pentru împachetat și ambalat, folie
de polipropilenă pentru împachetare, folii de
plastic pentru ambalare alimente pentru uz
casnic, hârtie de împachetat alimente, hârtie
pentru băcănii, material plastic pentru ambalat,
materiale de ambalat din carton, materiale
de ambalat din hârtie reciclată, materiale de
ambalat din plastic pentru sandvișuri, materiale
pentru ambalat, pungi cu mânere, pungi de
ambalat din hârtie, pungi de hârtie de uz
casnic, pungi de plastic pentru sandviș, pungi
din hârtie pentru alimente, pungi din hârtie
pentru masa de prânz, pungi din plastic pentru
depozitarea alimentelor, pentru uz casnic, pungi
pentru ambalare din hârtie biodegradabilă, pungi
pentru ambalare din plastic biodegradabil, pungi
pentru sandvișuri (hârtie), pungi și saci de hârtie,
recipiente de ambalat din celuloză regenerată,
recipiente din carton, recipiente din carton pentru
ambalat, recipiente din hârtie pentru ambalare,
recipiente pentru mâncare la pachet din pulpă
de hârtie biodegradabilă, role de folie din plastic
pentru ambalat alimente, role din folie de plastic
pentru ambalat, saci de gunoi, saci de gunoi din
hârtie sau din material plastic, saci din plastic
pentru coșurile de gunoi, șervețele, suporturi
din carton pentru pahare, suporturi din hârtie
pentru pahare, suporturi de pahare din hârtie,

etichete din carton, cutii pliabile din carton,
recipiente pentru ambalare din carton, recipiente
din carton pentru ambalare, recipiente pentru
ambalare cu carton, materiale de împachetat
din carton, cutii din carton pentru ambalat, cutii
pentru ambalat din carton, cutii de ambalat din
carton, pungi de hârtie, pungi din plastic pentru
ambalat, pungi de gunoi din hârtie, pungi de
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
ambalat, pungi de plastic pentru împachetare,
pungi de hârtie pentru cumpărături, hârtie pentru
pungi și saci, pungi de plastic pentru ambalat
și împachetat, hârtie absorbantă, hârtie, hârtie
reciclată, șervețele de hârtie, șervetele de masă
din hârtie, șervețele de masă din hârtie, șervețele
de toaletă din hârtie, șervețele de hârtie pentru
uz casnic, hârtie igienică, role de hârtie igienică,
hârtie igienică pentru toaletă, hârtie igienică de
toaletă, hârtie igienică sub formă de rolă, hârtie
pentru copt, saci pentru coșul de gunoi, saci din
hârtie pentru coșul de gunoi, saci de gunoi din
plastic (pentru uz casnic), saci din plastic pentru
coșul de gunoi, saci de gunoi din hârtie (pentru
uz casnic), saci de gunoi din vinil de uz casnic,
capace pentru recipiente, suporturi pentru
pahare, suporturi de pahare, țepușe de frigărui
nemetalice, frigărui, sosiere, capace pentru
vase, capace pentru caserole, capace pentru
farfurii, capace pentru cutii de șervețele, platouri
pentru aperitive, boluri pentru servit, boluri
de amestecat, boluri din plastic (vase), boluri
pentru servit (hachi), boluri japoneze pentru orez
(chawan), boluri din plastic (recipiente de uz
casnic), pahare din carton, caserole (veselă),
farfurii, farfurii degradabile, farfurii compostabile,
farfurii biodegradabile, farfurii din plastic, farfurii
din hârtie, farfurii de unică folosință, farfurii din
plastic (veselă), suporturi de farfurii (ustensile de
masă), capace izolante pentru farfurii și vase,
seturi de cafea formate din cești și farfurii, farfurii
pe bază de pastă de hârtie biodegradabilă,
bețișoare chinezești (tacâmuri), șervete din
plastic pentru tacâmuri, bețișoare chinezești
(tacâmuri) pentru învățarea copiilor, pahare
degradabile, pahare biodegradabile, pahare din
hârtie, pahare (veselă de băut), pahare din
plastic sau hârtie, pahare fără picior (veselă
pentru băut), paie de băut, distribuitoare de paie
de băut, linguri de cafea, cutii pentru distribuirea
șervețelelor de hârtie, distribuitoare de hârtie
igienică, suporturi verticale pentru hârtie igienică,
dispensere de șervețele pentru față, dispensere
de șervețele din celuloză, de uz casnic, bureți,
bureți abrazivi, bureți pentru curățat, bureți
pentru vase, bureți pentru bucătărie, bureți de
toaletă, bureți de menaj, bureți din sârmă,
bureți pentru frecare, bureți pentru curățare,
suporturi pentru bureți, bureți de baie, bureți



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/05/2021

abrazivi pentru bucătărie, lavete de spălat vase,
mopuri, găleți pentru mop, capete de mop, perii
cu mop, storcătoare de găleată pentru mop,
găleți cu storcător pentru mop, găleți prevăzute
cu storcător pentru mop, aplicatoare de ceară
pentru podea, montabile pe un mâner de
mop, mănuși pentru curățare sau pentru menaj,
mănuși de menaj, perii de smolit, cu coadă
lungă, mânere de mătură, nemetalice, mănuși
de bucătărie, mănuși de lustruit, mănuși pentru
spălat, mănuși, bonete, bonete (articole care
servesc la acoperirea capului), șorturi, șorțuri de
plastic, șorțuri din hârtie, bonete bufante pentru
industria de servicii alimentare, ambalaje pentru
alimente, marketing promoțional, împărţirea
de eşantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 03600
(151) 06/05/2021
(732) LEGENDARY FORCE SRL, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 31, JUD.
OLT, CARACAL, OLT, ROMANIA

(540)

LEGENDARY FORCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 25.01.25

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor.

───────

(210) M 2021 03601
(151) 06/05/2021
(732) SLEIMAN MOURTADA, STR.

INTRAREA CHEFALULUI NR.
11-13, BL. C1, ET. 4, AP. 9,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020333,
ROMANIA

(540)

French Clinique CHIRURGIE
ORO-MAXILO-FACIALA

Estetica si volumetrie faciala

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 02.03.01; 02.03.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2386 C), verde (Pantone 2269 C),
negru (Pantone Black 6 C), alb

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2021 03602
(151) 06/05/2021
(732) SAMUS CONSTRUCTII SA,

STR. 1MAI, NR.1, JUD. ALBA,
PETRESTI, 515850, ALBA,
ROMANIA

(540)

Altessa

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
24.09.03

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

───────

(210) M 2021 03603
(151) 06/05/2021
(732) RAFAEL - OCTAVIAN BOTLUNG,

STRADA GEORGE RANETTI NR.
2-8, TRONSON 2, ET, 4, AP. 2403,
BUCUREȘTI, 060767, ROMANIA
GEORGE - VALENTIN APETREI,
STRADA ANTON PANN BL.
34, SC. D, AP. 37, JUDEȚUL
NEAMȚ, ROMAN, 611110, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR. 212, SC. D,
ETAJ 2, APART. 11, JUDEŢ
ARGEŞ, PITESTI, 110176, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

FOLKIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.13

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

25. Articole de îmbrăcăminte și pentru
acoperirea capului, respectiv: salopete,
combinezoane, șepci, chiloti, chiloti tip
boxeri, flanele, pulovere, hanorace, sosete,
camasi, camasi cu maneca scurta, pantaloni,
imbracaminte de strada, mânuși (îmbrăcăminte),
veste, jiletci, broboade, fuste, sorturi,
îmbrăcăminte pentru plajă, jachete cu gluga
(parka), bandane, fulare, tricouri, tricouri cu
maneca scurtă, pantaloni scurti, tip fustă,
rochii tip-pulover, rochii tip salopetă, costume
bărbătești, costume de damă.
35. Publicitate sub toate formele, respectiv:
publicitate online, publicitate audio-video,
publicitate pe suport de hârtie, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, toate acestea în legătură cu produsele din
clasa 25.

clase:
16. Batiste de hârtie, batistuțe de hârtie, hârtie
igienică, hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică
pentru toaletă, hârtie igienică sub formă de
rolă, hârtie pentru șervețele, prosoape de hârtie,
prosoape din hârtie, role de bucătărie (hârtie),
role de hârtie igienică, șervetele de masă din
hârtie, șervețele de buzunar din hârtie, șervețele
de hârtie, șervețele de masă din hârtie, șervețele
de unică folosință, șervețele din hârtie.
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(210) M 2021 03604
(151) 06/05/2021
(732) SC SECRETS JOY STUDIO S.R.L.,

INTRAREA PATINOARULUI NR.23,
CAM.3, BL. PM55, ET.4, AP.108,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR.
15, BL.E4 , AP.54, JUDEȚUL
GALAȚI, GALATI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

www.secretstudio.ro

(531) Clasificare Viena:
02.03.16; 02.03.23; 02.09.01; 14.05.23

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

clase:
41. Divertisment de tipul mesajelor telefonice
preînregistrate, cu referințe sexuale,
divertisment difuzat prin televiziune prin rețele
ip, divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, divertisment pe internet,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare de
divertisment video printr-un site internet, editare
video, furnizare de clasificări pe categorii de
vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, servicii ale
studiourilor pentru înregistrări video, educație,
instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale, servicii oferite de studio de videchat ,
servicii de divertisment pentru adulti prin retele
informatice, servicii de divertisment interactive
la distanță furnizate on-line printr-o legatură de

telecomunicatii, printr-o retea de calculatoare
sau prin alte mijloace.
42. Cererea si întreținerea website-urilor de
videochat, furnizarea accesului la o rețea
electronică on-line pentru extragerea de
informații, leasing de timp pentru accesul la o
baza de date de pe calculator.

───────

(210) M 2021 03605
(151) 06/05/2021
(732) NATALY-CRISTINA OȚEL, STR.

MĂGURICEA NR. 2, BL. 4A,
SC. 1, ET. 3, AP. 10, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PAUZA DE BINE

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 03606
(151) 06/05/2021
(732) REAL PREMIUM TECHNOLOGY

S.R.L., STRADA REPUBLICII NR.
73, CAMERA 1, SAT ROATA DE
JOS, JUD. GIURGIU, COMUNA
ROATA DE JOS, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

SMART CLINOR

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.15

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, odorizante, balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, preparate de
curăţare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, degresanţi, alţii decât
cei utilizaţi în procese de fabricare, săpun
deodorant, produse de decalcifiere pentru
scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, preparate de curăţare uscată, balsam
pentru ţesături, produse pentru îndepărtarea
cerii de pe pardoseală (preparate de degresare),
balsam de rufe, produse pentru spălarea rufelor,
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, înălbitor de rufe/preparate
pentru albirea rufelor, lichide pentru curăţarea
parbrizului, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
preparate de lustruire, soluţii de degresare,
șampoane, preparate pentru strălucire (lustruit),
săpun.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate prin poştă,
licitare, demonstraţii cu produse, răspândirea
materialelor publicitare, distribuirea de
eşantioane, servicii de agenţie de import-export,
marketing, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
marketing cu public ţintă.

───────

(210) M 2021 03607
(151) 06/05/2021
(732) SC METROPOLIS NEWS A&J

S.R.L., ȘOSEAUA UNIRII NR. 26,
BLOC 8, SCARA C, ET. 1 AP. 4,
JUDEȚUL ILFOV, BALOTESTI,
077015, ILFOV, ROMANIA

(540)

mbi METROPOLIS NEWS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.24; 26.01.03; 26.13.01

(591) Culori revendicate:roșu, alb, negru,
albastru, mov

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

16. Publicaţii tipărite, fotografii de presă tipărite.
35. Publicitate, servicii de căutare de informaţii
din fişiere informatice pentru terţi, furnizarea de
informaţii pentru afaceri.

───────

(210) M 2021 03608
(151) 06/05/2021
(732) ADX HOLDINGS PTE. LTD.,

238A, THOMSON ROAD, #25-07,
NOVENA SQUARE, SINGAPORE,
307684, SINGAPORE

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII S.R.L.,
STRADA POVERNEI NR. 7, ET 2,
APT. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ABEY

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

42. Blockchain ca serviciu (baas), stocare
de date folosind tehnologia blockchain,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
certificarea datelor prin tehnologia blockchain

───────
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(210) M 2021 03610
(151) 06/05/2021
(732) LE CHARME SUMMER SRL,

ALEEA SIRACUZZA NR.3, BLOC B,
PARTER, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

LE CHARME

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 27.05.01; 27.05.11

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

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), pizza,
plăcinte, sandvișuri, prăjituri.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
organizarea de evenimente în scopuri
comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, patiserie si cofetarie, strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, serviciile
fiind furnizate prin intermediul magazinelor

de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii de discotecă, organizarea de evenimente
de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), organizare de divertisment
pentru nunti, servicii oferite de cluburi de
noapte, servicii oferite de cluburi de plajă
și piscină (divertisment), furnizare de servicii
de divertisment în club, servicii oferite de
cluburi sociale pentru divertisment, servicii de
divertisment furnizate în cluburi de noapte.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
hoteliere, servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), închirierea sălilor de ședințe, rezervări
pentru cazarea temporară, servicii de cafenea,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de recepție pentru cazare temporară,
servicii de bufet, servicii de motel, servicii
de restaurante, servicii de hoteluri, servicii de
restaurant și bar, servicii de catering, servicii de
catering, organizare de recepții pentru nunți.

───────
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(210) M 2021 03611
(151) 06/05/2021
(732) DATA FINANCE GROUP S.R.L.,

STR. ION CREANGA NR. 11-13,
PARTER, AP.2, CAMERA 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VENETIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#BF9F35), negru (HEX #231F20)

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

33. Vin, vinuri fortificate, băutură alcoolică pe
bază de vin şi fructe, băuturi aperitive pe bază
de vin, băuturi care conţin vin (şpriţuri), băuturi
pe bază de vin, cockteiluri preparate pe bază
de vin, piquette (băutură pe bază de vin), punci
de vin, vin de struguri, vin de fructe, vin alb, vin
roşu, vinuri roze, vin slab alcoolizat, vin spumant,
vin spumant de struguri, vin spumant de fructe,
vinuri spumante, vinuri albe spumante, vinuri
roşii spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogăţite,
vinuri neacidulate, vinuri spumante naturale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, prin
magazine, prin cataloage de vânzare, prin
corespondentă, prin mijloace electronice în
mediul online, prin intermediului siteurilor web
şi prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata, în mediul online
şi offiine, de băuturi alcolice: vin, vinuri fortificate,
băutură alcoolică pe bază de vin şi fructe,
băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi care
conţin vin (şpriţuri), băuturi pe bază de vin,
cockteiluri preparate pe bază de vin, piquette
(băutură pe bază de vin), punci de vin, vin
de struguri, vin de fructe, vin alb, vin roşu,
vinuri roze, vin slab alcoolizat, vin spumant,
vin spumant de struguri, vin spumant de fructe,
vinuri spumante, vinuri albe spumante, vinuri
roşii spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogăţite,
vinuri neacidulate, vinuri spumante naturale,
servicii de publicitate pentru promovarea
produselor de băuturi alcoolice, prezentarea
produselor, în medii de comunicare, pentru

servicii de comerţ, prin intermediul magazinelor,
magazinelor online, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, publicitate exterioară,
servicii de informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor,
organizarea de expoziţii şi târguri comerciale
în scopuri comerciale şi de promovare a
vânzării produselor, marketing promoţional,
studii de marketing în domeniul produselor de
băuturi alcolice şi nealcoolice, managementul
şi administrarea afacerilor, servicii de agenţii
de import şi export, servicii de intermediere
comercială, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2021 03614
(151) 06/05/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., STREET 251
LITTLE FALLS DRIVE SUITE
100, DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

XC EXTRA CURED
TOBACCOS

(300)
Prioritate invocată:
082702/18-02-2021/JM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
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ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 03615
(151) 06/05/2021
(732) NETWORK ONE DISTRIBUTION

SRL, STR. MARCEL IANCU
3-5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Fram, din trecut in prezent

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

6. Grătare metalice.
7. Maşini pentru aspirarea aerului, mixere,
electrice, pentru uz casnic, maşini de taiat
painea, perii pentru aspiratoare, masini şi
aparate electrice, pentru curăţare, dispozitive de
curăţare cu abur, râşniţe de cafea, altele decât
cele acţionate manual, concasoare electrice,
pentru bucătarie, maşini de spălat vase, instalaţii
de evacuare a prafului, pentru curăţenie,
instalaţii de îndepăratare a prafului, pentru
curăţenie, maşini electromecanice, pentru
prepararea alimentelor, procesoare alimentare,
electrice, maşini de călcat, extractoare de suc
(electrice), aparate electrice pentru bucătarie,
aparate electrice de tocat, pentru bucătarie,
maşini de frământare, maşini de amestecat,
râşnite de piper, altele decât cele acţionate
manual, maşini şi aparate de lustruit (electrice),
maşini de clătit, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare, spiralizatoare de legume (electrice),
mopuri cu aburi, aparate de spălat, maşini de
spălat rufe, maşini de spălat rufe albe, maşini
de spalat rufe colorate, maşini de spalat rufe cu
stoarcere.
8. Fiare de călcat, electrice, cu aburi.
9. Cântare de baie, instrumente şi aparate de
cântărire, cântare.

11. Aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare
de aer, aparate şi maşini de purificare a aerului,
instalţii de aer condiţionat, aparate de aer
condiţionat, aparate pentru răcirea băuturilor,
aparate de prăjit pâinea, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, prăjitoare de
cafea, filtre de cafea (electrice ), maşini de
cafea (electrice), ustensile pentru gătit, electrice,
maşini de gătit (aragazuri), aparate şi instalţii de
gătit, plite electrice, cutii de răcire (răcitoare),
electrice, răcitoare pentru cuptoare (cuve de
răcire), instalaţii de răcire pentru apă, instalţii
de răcire pentru lichide, maşini şi instalţii de
răcire, instalţii şi echipamente de răcire, friteuze,
electrice, aparate pentru deshidratat alimente,
electrice, umidificatoare, hote de extracţie
pentru bucătării, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, filtre
pentru aerul condiţionat, aparate de gătit la aburi
(electrice), congelatoare, aparate pentru prăjirea
fructelor, cuptoare, altele decât cele utilizate
în laborator, instalţii de încălzire, aparate de
încălzire, electrice, plite de încălzire, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor,
maşini şi aparate de făcut gheaţa, maşini de
făcut îngheţată, maşini de gătit (cuptoare),
uscătoare de rufe (electrice), cuptoare cu
microunde (aparate de gătit), aparate de gătit,
multifuncţionale, dulapuri frigorifice, maşini şi
aparate de refrigerare, aparate şi instalţii de
refrigerare, vitrine frigorifice, frigidere, prăjitoare,
plite pentru fript (aparate de prăjire), grătare,
rotisoare, maşini de gătit sub vid, electrice,
hote de aerisire, instalţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), încalzitoare de apă, instalţii de
purificare a apei, aparate de filtrare a apei, vitrine
pentru depozitarea vinurilor (electrice).

───────
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(210) M 2021 03616
(151) 06/05/2021
(732) ANASTASIOS MEDICAL GROUP

SRL, STR. REPUBLICII, NR. 22,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

Anastasios

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

clase:
5. Preparate și articole sanitare, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
preparate și articole dentare, produse și articole
pentru igienă, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
preparate și articole sanitare, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare si preparate dietetice
de uz uman şi veterinar, preparate și
articole dentare, produse și articole pentru
igienă, vaccinuri, șervețele impregnate cu
medicamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate și materiale de diagnostic, preparate
minerale de uz medical, preparate medicinale
pentru îngrijirea sănătății, preparate medicale,
preparate de toaletă medicinale, preparate cu
minerale și vitamine, vitamine gumate, vitamine
și preparate cu vitamine, suplimente pe bază
de vitamine, suplimente lichide cu vitamine,
suplimente nutritive minerale, suplimente de
calciu, suplimente nutritive care conțin în
principal calciu, preparate, articole dentare
(altele decât articolele de toaletă) și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate

și produse sanitare de uz medical, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical și preparate
dietetice, pastă de dinți medicamentoasă, aliaje
dentare, benzi adezive pentru proteze dentare,
ceară dentară, cauciuc de uz dentar, ceară
pentru mulaje dentare, apă de gură pentru
uz medical, apă medicinală de gură, apă de
gură medicamentoasă, apă de gură de uz
medical, ape de gură medicinale împotriva
cariilor, ape de gură de uz medical, ape de
gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi
chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, caşete pentru
uz farmaceutic, caşete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de
uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, colagen de uz medical, componente
sanguine, feromoni pentru uz medical, enzime
de uz medical, lactoză de uz medical,
hemoglobină, grăsimi de uz medical, geluri
de masaj de uz medical, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale
pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
picături de ochi, organe și țesuturi vii
pentru uz chirurgical, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, bandaje adezive, bandaje
pentru pansat, plasmă sangvină, oxigen de
uz medical, microbicide, preparate bacteriene
de uz medical, preparate bacteriene de
uz veterinar, preparate bacteriologice de uz
medical, preparate biochimice de uz medical,
preparate biochimice de uz veterinar, preparate
biologice mixte de uz medical, preparate
cu aminoacizi de uz medical, preparate cu
aminoacizi de uz veterinar, preparate cu
oligoelemente pentru consumul uman, preparate
de diagnosticare pentru radiologie, preparate
pentru baie de uz medical, preparate pentru
băuturi medicinale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, produse rehidratante medicinale,
șampon medicinal, șampoane medicinale,
seringi preumplute de uz medical, truse
portabile cu medicamente, suplimente nutritive
de uz veterinar, uleiuri medicamentoase pentru
bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
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farmaceutice, acetați de uz farmaceutic,
acizi de uz farmaceutic, agenți antivirali,
agenți antiaritmici, suplimente alimentare de
uz medical, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
lichide de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază
de minerale, medicamente, medicamente
antialergice, medicamente homeopate, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate farmaceutice antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe
farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de
odorizarea aerului de uz menajer, comercial
sau industrial, sprayuri pentru împrospătarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide
sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii mici,
lapte praf (alimente pentru sugari), alimente
pentru diabetici, de uz medical, băuturi de
uz medical, ceai medicinal, capsule pentru
slăbit, băuturi (suplimente dietetice), lactoză,
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, săruri de ape
minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
antioxidante, suplimente nutritive, dezinfectanți
și antiseptice, dezinfectanți de uz medical,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale., creme medicale terapeutice,
fire de uz medical, tampoane de uz medical,
infuzii medicinale, unguente medicinale, alifii
medicinale, sprayuri medicinale, remedii
pentru medicina umană, suplimente alimentare
medicinale.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru protecția auzului,
dispozitive pentru mobilitate, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea

pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, instrumente
farmaceutice, aparate pentru administrarea
produselor farmaceutice, tăietoare de pastile,
aparate și instrumente medicale și veterinare,
dispozitive pentru mobilitate, dispozitive pentru
protecția auzului, echipament pentru exerciții
fizice de uz medical, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, ace pentru injecții,
de uz medical, pulverizatoare de uz medical,
pulverizatoare pentru uz medical (acționate
manual), aparate ortopedice, centuri medicale,
orteze, orteze medicale, detectoare de minerale
din oase pentru măsurarea in vivo a conținutului
de minerale din oase, detectoare de oase
pentru măsurarea conținutului de minerale din
oase, aparate pentru administrarea produselor
farmaceutice., instrumente medicale, măști
medicale, implanturi medicale, pulsoximetre
(aparate medicale), instrumente medicale
electronice, saci medicali pentru păstrarea
instrumentelor medicale, lămpi medicale
chirurgicale, instrumente manuale medicale,
analizoare pentru uz medical, ace de uz medical,
truse cu instrumentar medical.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, servicii de instruire
în domeniul medical, servicii de instruire în
domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor
aferente, servicii de formare profesională în
domeniul medical, servicii de educație și instruire
referitoare la asistența medicală, publicare de
texte medicale, publicare de publicații medicale,
predare în domeniul medical, organizarea de
simpozioane medicale referitoare la științele
marine, instruire și învățământ medicale,
instruire în domeniul medical, furnizare de
cursuri de instruire în domeniul medical, servicii
de formare pentru asistente medicale, publicare
și emitere de documente științifice în legătură
cu tehnologia medicală, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul asistenței
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medicale, realizare de cursuri de formare
continuă în medicină, pregătire în domeniul
studierii și folosirii plantelor în scop medicinal sau
terapeutic, cursuri de pregătire în medicină.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, asistență medicală pentru
animale, servicii veterinare, asistență medicală
la domiciliu, servicii de centre de sănătate
(ambulatorii), consiliere în materie de sănătate,
consiliere cu privire la diete și nutriție,
chiropractică, centre rezidențiale de asistență
medicală, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, consiliere genetică,
consiliere și consultanță legate de stilul de
viață în scop medical, fizioterapie, evaluarea
riscului asupra sănătăţii, furnizare de centre
de recuperare fizică, furnizare de centre
de îngrijiri de lungă durată, consultanță
profesională în materie de îngrijire a sănătății,
controale medicale, furnizare de informatii
referitoare la sanatate, furnizare de informații
despre consiliere în domeniul dieteticii și
alimentației, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, masaj, reabilitare
fizică, monitorizarea pacienților, servicii de
acupunctură, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru persoane, sanatoriu,
servicii clinice homeopatice, recomandări în
materie de alergii, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de consultanță în
domeniul asistenței medicale, servicii de
logopedie, servicii de meditație, servicii de
îngrijire mentală, servicii farmaceutice, servicii
medicale, servicii oferite de clinici medicale,
stomatologie, servicii prestate de opticieni,
studii de evaluare a sănătății, servicii oferite
de clinici, servicii de chirurgie, servicii
ginecologice, servicii obstetrice, servicii de
examinări medicale (screening), servicii de
analize medicale, asistență medicală, clinici
medicale, compilarea de rapoarte medicale,
consiliere medicală., furnizarea de informații
medicale, consiliere medicală, consultații
medicale, îngrijire medicală, depistare medicală
(screening), îngrijire medicală ambulatorie,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
evaluare medicală, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, servicii
pentru pregătirea rapoartelor medicale, servicii
oferite de asistenții medicali la domiciliu, servicii
mobile ale clinicilor medicale, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor de
sânge recoltate de la pacienți, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
recoltate de la pacienți, teste psihologice
efectuate în scopuri medicale, servicii medicale
și de sănătate, servicii de medicină regenerativă,

servicii de medicină alternativă, servicii de
medicină sportivă.

───────

(210) M 2021 03617
(151) 06/05/2021
(732) SUN FOOD EXPERT SRL, STR.

DOINEI NR.72J, VILA 72J, JUD.
ILFOV, FUNDENI, 077086, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MISHI BUFET ALL
YOU CAN EAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.03; 26.01.01;
26.01.03

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210) M 2021 03618
(151) 06/05/2021
(732) MONDO KIDS EXPERT SRL,

ŞOS. PIPERA NR. 38, CORP
C11, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MagicToy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.10; 26.13.01;
26.13.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz deschis, galben
deschis, verde deschis, turcoaz, mov,
galben, negru, alb

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

16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, bannere din hârtie, batiste de hârtie,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
ambalaj de cadouri, hârtie de ambalaj, ambalaj
de cadouri din hârtie, ambalaj de carton, ambalaj
din plastic, ambalaje din carton sau din hârtie
pentru sticle, ambalaje din hârtie sau carton
pentru sticle, ambalaje din plastic pentru cadouri,
ambalaje ermetice din hârtie, ambalaje pentru
cadouri, ambalaje vidate din carton, benzi
de hârtie, cutii de ambalat din carton, cutii
confecționate din hârtie, cutii confecționate din
carton, foi de hârtie pentru ambalat, foi de plastic
pentru ambalat, cutii din carton pentru cadouri,
folie adezivă din plastic pentru împachetat, folie
de împachetat cadouri, folii de plastic cu bule
de aer, folii de plastic pentru împachetat și
ambalat, materiale pentru ambalat din hârtie,
tipărite, hârtie și carton.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, jucării de
pluș, jucării de pluș umplute cu boabe, jucării din
pluș, sub formă de elani, jucării umplute, articole
de îmbrăcăminte pentru jucării, jucării vorbitoare,
magazine de jucărie.

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jucării, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, administrarea
magazinelor, publicitate online, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare.

───────



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2021 03293/22.04.2021, 

publicată în 29.04.2021, denumirea corectă a mărcii este AMEȚITE de ROSE. 


