
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
07/05/2021-09/05/2021

PUBLICATE ÎN DATA DE 14/05/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/05/2021-09/05/2021

2

Cereri Mărci publicate în 14/05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02942 07/05/2021 LUCIAN-VALENTIN FĂRCAȘ Foc și Pară

LIMITED
ORANGE

5 M 2021 03612 07/05/2021 NATURE ART FLEURS SRL FLEURS DE PARIS artă florală și
cadouri

6 M 2021 03613 07/05/2021 COBIAL IMPEX SRL Atelierul lui Moș Crăciun

7 M 2021 03619 07/05/2021 ION BARBU BUBBLE GLAMPING

8 M 2021 03620 07/05/2021 MIRELA CODREANU COFFERINO HUB

9 M 2021 03621 07/05/2021 STAŢIUNEA DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ BĂNEASA

academicmarket.ro

10 M 2021 03622 07/05/2021 SPIRIDON COSMIN-BOGDAN SPILLER

11 M 2021 03623 07/05/2021 COSMIN HORAȚIU JIEANU SWAT FORCE CREATED FOR
YOR SECURITY

12 M 2021 03624 07/05/2021 CALDO FIRE SRL CALDO FIRE

13 M 2021 03625 07/05/2021 COSMIN HORAȚIU JIEANU S.W.A.T. SECURITY WITH
ADVANCED TECHNOLOGY
SWAT FORCE created for you
security

14 M 2021 03626 07/05/2021 VASILE C&I SRL Vădastra vatră oltenească

15 M 2021 03627 07/05/2021 DUMITRU OPREA ALB ȘI ROȘU

16 M 2021 03628 07/05/2021 CRAMA SÎNTU SRL CRAMA SÂNTU POARTA
SUFLETULUI

17 M 2021 03629 07/05/2021 STAŢIUNEA DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ BĂNEASA -
BUCUREŞTI

academicfoodanddrinks.ro

18 M 2021 03630 07/05/2021 PAT INTERMED SRL MALTA FINA

19 M 2021 03631 07/05/2021 STIL MEDIA SRL Etichete cu stil!

20 M 2021 03632 07/05/2021 STIL MEDIA SRL Ambalaje cu stil!

21 M 2021 03633 07/05/2021 STIL MEDIA SRL stil media Afişează-te în stil
mare!

22 M 2021 03634 07/05/2021 MED LIFE SA MedLife Polimed

2 M 2021 03140 07/05/2021 GABRIEL-DANIEL LASZLO COVIN

3 M 2021 03296 07/05/2021 RG AGRO MACHINERY SRL RG agro

4 M 2021 03609 06/05/2021 ORANGE BRAND SERVICES
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 03635 07/05/2021 NORDIS MANAGEMENT SRL N NORDIS TRAVEL

24 M 2021 03636 07/05/2021 BEDSON S.A. bedson

25 M 2021 03637 07/05/2021 BEDSON S.A. FOSBAC

26 M 2021 03638 07/05/2021 BEDSON S.A. BEDGEN

27 M 2021 03639 07/05/2021 AUTOGRAND ORADEA SRL AUTOGRAND

28 M 2021 03641 07/05/2021 COLTEA IMPORTS SRL N Basics 9 Modes Technology

29 M 2021 03642 07/05/2021 AVEMAVENTURA SRL AVENTURA Drăguş

30 M 2021 03643 07/05/2021 CANGO HARD & SOFT SRL FL TCAR

31 M 2021 03644 07/05/2021 DANIEL IVASCU FORMAPURA by IVASCU
ARCHITECTURE

32 M 2021 03645 07/05/2021 S.C. ELLY FOOD TRADITIONAL
S.R.L.

mica Jersey

33 M 2021 03646 07/05/2021 S.C. ELLY FOOD TRADITIONAL
S.R.L.

mica Muu

34 M 2021 03647 07/05/2021 S.C. ELLY FOOD TRADITIONAL
S.R.L.

Mica Bee

35 M 2021 03648 07/05/2021 S.C. ELLY FOOD TRADITIONAL
S.R.L.

Mica Mee

36 M 2021 03650 07/05/2021 ART FASHION CONCEPT
S.R.L.

AF ART FASHION

37 M 2021 03651 07/05/2021 S.C. ELLY FOOD TRADITIONAL
S.R.L.

Mica fermă din Fămânzi,
Botoșani

38 M 2021 03652 07/05/2021 ANTENA TV GROUP SA iFIGHT

39 M 2021 03656 07/05/2021 ALFA MEDICAL SERVICES SRL ALFAPOLYCLINICS ÎMPREUNĂ
PENTRU SĂNĂTATEA TA!

40 M 2021 03657 07/05/2021 ASOCIATIA GREATHRS ANGAJEZ 45+

41 M 2021 03658 08/05/2021 AVICARVIL SRL La Provincia PUIUL MARINAT
Hrănit Sănătos

42 M 2021 03659 08/05/2021 SC PODGORIA SILVANIA SRL MAGURA SILVANIEI

43 M 2021 03660 09/05/2021 PÂNTEC SACRU SRL Pântec Sacru, Adaugă Magie
Nașterii Tale
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(210) M 2021 02942
(151) 07/05/2021
(732) LUCIAN-VALENTIN FĂRCAȘ,

STR. GHEORGHE ȘINCAI NR.
3, AP. 4, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
Foc și Pară

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

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

───────

(210) M 2021 03140
(151) 07/05/2021
(732) GABRIEL-DANIEL LASZLO, STR.

FABRICII NR. 72, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)
COVIN

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03296
(151) 07/05/2021
(732) RG AGRO MACHINERY SRL,

DRUMUL GURA CRIVĂŢULUI
NR. 33-35, BL. 1, ET. 2, AP. 17,
CAMERA NR. 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, 077042, ROMANIA

(540)

RG agro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:verde

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.

───────

LIMITED, 3 MORE LONDON
RIVERSIDE, LONDRA, SE1 2AQ,
MAREA BRITANIE

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, CAMERA 17-07, ET.17,
SECTOR 2, , BUCUREŞTI, 020276,
ROMANIA

(540)
ORANGE

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

9. Aparate şi instrumente electrice şi electronice
de comunicaţii şi telecomunicaţii, aparate şi
instrumente de comunicaţii şi telecomunicaţii,
aparate şi instrumente electrice şi electronice,
toate pentru procesarea, jurnalizarea, stocarea,
transmiterea, recuperarea sau recepţia de date,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, amplificarea sau reproducerea
sunetului, imaginilor, informaţiei sau datelor
codificate, aparate şi instrumente electrice de
control, testare (altele decât cele pentru testarea
in-vivo), semnalizare, verificare (supraveghere)
şi didactice, aparate şi instrumente optice
şi electrooptice, servere de comunicaţii,
servere informatice, hardware de operare
VPN (reţele private virtuale), hardware
de operare WAN (reţea zonă extinsă),
hardware de operare LAN (reţea locală de
calculatoare), hardware pentru calculatoare,
componente hardware pentru calculatoare,
hardware pentru reţele de calculatoare,

(210) M 2021 03609
(151) 06/05/2021
(732) ORANGE BRAND SERVICES
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componente hardware pentru calculatoare care
asigură accesul securizat de la distanţă la
reţele de calculatoare şi de comunicaţii,
hardware ethernet, aparate, instrumente şi
echipamente pentru prelucrarea imaginilor,
aparate de fotografiat, aparate, instrumente
şi echipamente fotografice, videoproiectoare,
proiectoare multimedia, scanere şi cititoare de
coduri de bare, aparate şi instrumente de radio
şi de televiziune, transmiţătoare şi receptoare
pentru telecomunicaţii, transmisii de radio şi de
televiziune, aparate pentru accesul la programe
difuzate sau transmise, holograme, computere,
dispozitive periferice pentru computere, circuite
electronice programate purtătoare de date,
discuri, casete şi fire ca suporturi de transmisie
magnetice de date, plăci imprimate de circuite,
cartele magnetice goale şi preînregistrate,
cartele de date, carduri de memorie, carduri
smart (cârduri care încorporează circuite
integrate), cartele conţinând microprocesoare,
carduri care încorporează circuite integrate,
carduri electronice de identificare, cartele
telefonice, cartele telefonice cu credit, carduri
de credit, carduri de debit, cartele pentru
jocuri electronice proiectate pentru a fi utilizate
cu telefoane, discuri compacte cu memorie
doar în citire (CD-ROM-uri), suporturi de
date magnetice, digitale şi optice, înregistrări
de date magnetice, digitale şi optice şi
suporturi de stocare (goale şi preînregistrate),
CD-uri preînregistrate, memorii flash USB,
dispozitive pentru redarea de fişiere cu
muzică descărcabile, media playere portabile,
transmiţătoare şi receptoare prin satelit, sateliţi
de telecomunicaţii şi de radiodifuziune, balize
de radio telefon şi stâlpi telefonici, cabluri
şi fire electrice, cabluri optice, cabluri de
fibră optică, fire metalice pentru rezistenţe,
electrozi, sisteme şi instalaţii de telecomunicaţii,
terminale pentru reţele telefonice, comutatoare
telefonice, aparate pentru semnal de intrare
pentru telecomunicaţii, stocare, conversie şi
prelucrare a informaţiilor, echipament telefonic,
echipament pentru telefoane fixe, portabile,
mobile, hands-free (seturi mâini libere) sau
activate prin voce, terminale multimedia,
terminale interactive pentru prezentarea şi
comandarea de bunuri şi de servicii, terminale
securizate pentru tranzacţii electronice, inclusiv
pentru plăţi electronice, aparate pentru
prelucrarea plăţilor electronice, aparate pentru
recepţia pager alfanumerică, recepţia pager
alfanumerică radio şi radiotelefonie, telefoane,
telefoane mobile şi receptoare telefonice,
aparate facsimil, asistenţi personali digitali
(PDA-uri), agende organizatoare electronice,
blocnotes-uri electronice, tablete electronice,

unităţi electronice portabile pentru recepţia,
stocarea şi/sau transmisia wireless de mesaje
cu date şi de plăţi electronice, dispozitive
electronice mobile care permit utilizatorilor să
monitorizeze sau să administreze informaţii
personale, aparate, instrumente şi sisteme de
navigaţie prin satelit, accesorii pentru telefoane
şi microreceptoare telefonice, adaptori pentru
utilizarea cu telefoane, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, unităţi cu difuzor pentru
telefoanele mobile cu sistem hands-free pentru
birou sau pentru montat în maşină, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
căşti audio, dispozitive hands-free (seturi mâini
libere) pentru telefoane şi pentru alte dispozitive
electronice mobile, genţi şi huse adaptate
special pentru păstrarea sau transportul
telefoanelor mobile şi al echipamentelor şi
accesoriilor pentru telefoane, curele pentru
mobil, agende personale computerizate, antene,
baterii, microprocesoare, tastaturi, modemuri,
calculatoare, ecrane de afişare, sisteme
electronice de poziţionare globală, aparate
şi instrumente electronice pentru navigaţie,
localizare şi poziţionare, aparate şi instrumente
de monitorizare (altele decât cele pentru
monitorizarea in-vivo), aparate şi instrumente
radio, filme video, aparate şi echipamente audio-
vizuale, accesorii electrice şi electronice şi
echipamente periferice proiectate şi adaptate
utilizării cu calculatoare şi aparate audio-
vizuale, cartuşe de jocuri pentru calculator,
piese, racorduri şi accesorii pentru toate
bunurile menţionate anterior, programe pentru
calculator, software pentru calculator, software
de operare pentru VPN (reţele private virtuale),
software de operare pentru WAN (reţea zonă
extinsă), software de operare pentru LAN
(reţea locală de calculatoare), software de
operare pentru USB, software pentru calculator
descărcabil de pe Internet, software pentru
calculator pentru sincronizarea datelor între
calculatoare, procesoare, recordere, monitoare
şi dispozitive electronice şi calculatoare gazdă,
software tip cloud computing, programe de
sisteme de operare pentru reţele, programe
de sisteme de operare pentru calculatoare,
software pentru calculator care asigură
accesul securizat de la distanţă la reţele
de calculatoare şi de comunicaţii, software
pentru securitate informatică, software firewall
pentru calculatoare, software pentru asigurarea
securităţii poştei electronice, tonuri de apel
descărcabile, pentru telefoane mobile, publicaţii
electronice (descărcabile) furnizate online din
baze de date sau de pe Internet, software
pentru calculator şi aparate de telecomunicaţii
(inclusiv modemuri) pentru a permite conectarea
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la baze de date, reţele locale şi Internet, software
pentru calculator pentru a permite realizarea
de teleconferinţe, videoconferinţe şi servicii de
telefonie video, software pentru calculator pentru
a permite căutarea şi recuperarea de date,
software pentru calculator pentru accesarea
bazelor de date, serviciilor de telecomunicaţii,
reţelelor de calculatoare şi avizierelor
electronice, software pentru jocuri pe calculator,
programe de jocuri multimedia interactive pe
calculator, software pentru calculator pentru
jocuri de realitate virtuală, fişiere cu muzică
descărcabile, fotografii, poze, desene grafice,
fişiere cu imagini, clipuri muzicale, filme, filme
video şi programe audio-vizuale (descărcabile)
furnizate online sau din baze de date
ale calculatoarelor sau de pe Internet sau
de pe site-uri web de Internet, software
pentru calculator utilizat la monitorizarea
de la distanţă, software de nagivaţie
GPS, ceasuri inteligente, dispozitive mobile
portabile, calculatoare portabile, transmiţătoare
electronice şi receptoare de date portabile,
brăţările care comunică datele către asistenţi
personali digitali, telefoane inteligente (smart
phones), tablete PC, PDA-uri, şi calculatoare
personale prin intermediul site-urilor de internet
şi alte reţele de calculatoare şi de comunicaţii
electronice, telefoane şi smartphone-uri în formă
de ceas, telefoane şi smartphone-uri în formă
de brăţară, telefoane şi smartphone-uri în formă
de pandantiv, colier, inel, cercei şi/sau un alt
element de tip bijuterie, calculatoare în forma
unui ceas, calculatoare în formă de brăţară,
calculatoare în formă de pandantiv, colier, inel,
cercei şi/sau un alt element de tip bijuterie,
dispozitiv de monitorizare personală pentru
fitness în forma unui ceas sau a unei brăţări,
dispozitiv de monitorizare personală pentru
fitness în formă de pandantiv, colier, inel, cercei
şi/sau un alt element de tip bijuterie, Roboţi
(alţii decât de bucătărie) pentru uz personal,
educativ sau de divertisment, echipamente
pentru controlul la distanţă al roboţilor, software
pentru controlul şi operarea roboţilor.
14. Bijuterii, instrumente horologice şi
cronometrice, ceasuri, ceasuri care
încorporează un pager, ceasuri şi/sau brăţări
caretncorporează senzori, ceasuri, brăţări și
brățări care comunică date asistenţilor digitali
personali, telefoanelor inteligente, tabletelor PC-
urilor, PDA-urilor şi computerelor personale
prin intermediul site-urilor de internet şi altor
reţele de comunicaţii electronice şi electronice,
pandantiv, colier, inel, cercel şi/sau alte
bijuterii care comunică date asistenţilor digitali
personali, telefoanelor inteligente, tabletelor PC-
urilor, PDA-urilor şi computerelor personale

prin intermediul site-urilor de internet şi al
altor reţele de comunicaţii electronice şi
computerizate, ceasuri cu smartphone, ceasuri
care încorporează o funcţie de telecomunicaţii,
ceasuri care încorporează capacităţi de calcul,
pandantiv, colier, inel, cercel şi/sau alte articole
de bijuterii care încorporează capacităţi de
telecomunicaţii si/sau de calcul.
28. Jocuri şi jucării, jucării, roboţi pentru
divertisment, jocuri electronice, Jocuri
electronice neincluse în alte clase, echipamente
şi aparate pentru jocuri electronice, aparate
pentru jocuri, jocuri de realitate virtuală, console
de jocuri, controlere pentru console de jocuri,
joystick-uri pentru jocuri video, unităţi portabile
pentru a juca jocuri video, altele decât cele
adaptate pentru a fi utilizate cu un ecran sau
monitor extern, aparate electronice de joc, altele
decât cele adaptate pentru utilizare cu un
ecran sau monitor extern, accesorii electrice şi
electronice şi echipamente periferice proiectate
şi adaptate pentru utilizare cu echipamente şi
aparate de jocuri electronice, articole sportive.

───────

(210) M 2021 03612
(151) 07/05/2021
(732) NATURE ART FLEURS SRL,

JUDEȚUL MARAMUREȘ, MOISEI
1677A, 439175, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

FLEURS DE PARIS
artă florală și cadouri

(531) Clasificare Viena:
07.05.02; 26.04.02; 27.05.01

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

31. Plante și flori naturale.
───────
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(210) M 2021 03613
(151) 07/05/2021
(732) COBIAL IMPEX SRL, STR.

RĂSCOALA 1907 NR. 11, BL. 16,
SC. 1, ET. 3, AP. 15, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVIȚA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Atelierul lui Moș Crăciun

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 05.01.10; 26.02.01; 27.05.01

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

28. Articole de petrecere sub formă de
jucării de dimensiuni mici, articole din hârtie
pentru petreceri, baloane pentru petreceri,
beteală pentru împodobirea pomului de Crăciun,
pocnitori cu surprize specifice Craciunului
(noutăți pentru petrecere), cadouri surpriză
pentru invitați la petreceri, ciorapi pentru
cadourile de Crăciun, clopoței pentru pomul de
Crăciun, confeti, covorașe ornamentale pentru
pomul de Crăciun, cutii muzicale de jucărie,
decorații festive, cadouri surpriză pentru invitații
la petreceri și pomi de Crăciun artificiali, decorații
pentru pomul de Crăciun (altele decât cele
comestibile sau pentru iluminat), decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, dinți
falși (articole de petrecere sau carnaval),
dinți de vampir de jucărie, farse (articole de
joacă), globuri cu zăpadă de jucărie, globuri
de sticlă cu zăpadă în interior, jucării fantezie
sonore pentru petreceri, măști de Halloween,
măști de jucărie, măști de teatru, măști de
carnaval, măști din hârtie, ornamente muzicale
pentru pomul de Crăciun, ornamente pentru
pomul de Crăciun, ornamente pentru pomul
de Crăciun (cu excepția articolelor de iluminat

și a dulciurilor), ornamente pentru pomul
de Crăciun necomestibile, ornamente pentru
suportul pomului de Crăciun, panglici decorative
(articole pentru petrecere), petarde (articole
pentru petreceri), pocnitori de Crăciun, pocnitori
pentru petreceri, pomi de Crăciun artificiali, pomi
de Crăciun de jucărie, pomi de crăciun din
materiale sintetice, pălării de petrecere, pălării
din hârtie (articole pentru petreceri), pălării din
hârtie pentru petreceri, pălării din plastic pentru
petreceri, pălării pentru carnaval, suporturi de
lumânări pentru brazi de Crăciun, păpuși de
Crăciun, suporturi pentru pomi de Crăciun,
zăpadă artificială pentru pomul de Crăciun.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, articole din
hârtie pentru petreceri, baloane pentru petreceri,
beteală pentru împodobirea pomului de Crăciun,
pocnitori cu surprise specific Crăciunului (noutăți
pentru petrecere), cadouri surpriză pentru invitați
la petreceri, ciorapi pentru cadourile de Crăciun,
clopoței pentru pomul de Crăciun, confeti,
covorașe ornamentale pentru pomul de Crăciun,
cutii muzicale de jucărie, decorații festive,
cadouri surpriză pentru invitații la petreceri
și pomi de Crăciun artificiali, decorații pentru
pomul de Crăciun (altele decât cele comestibile
sau pentru iluminat), decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, dinți falși (articole
de petrecere sau carnaval), dinți de vampir
de jucărie, farse (articole de joacă), globuri cu
zăpadă de jucărie, globuri de sticlă cu zăpadă în
interior, jucării fantezie sonore pentru petreceri,
măști de Halloween, măști de jucărie, măști
de teatru, măști de carnaval, măști din hârtie,
ornamente muzicale pentru pomul de Crăciun,
ornamente pentru pomul de Crăciun, ornamente
pentru pomul de Crăciun (cu excepția articolelor
de iluminat și a dulciurilor), ornamente pentru
pomul de Crăciun necomestibile, ornamente
pentru suportul pomului de Crăciun, panglici
decorative (articole pentru petrecere), petarde
(articole pentru petreceri), pocnitori de Crăciun,
pocnitori pentru petreceri, pomi de Crăciun
artificiali, pomi de Crăciun de jucărie, pomi
de Crăciun din materiale sintetice, pălării de
petrecere, pălării din hârtie (articole pentru
petreceri), pălării din hârtie pentru petreceri,
pălării din plastic pentru petreceri, pălării pentru
carnaval, suporturi de lumânări pentru brazi de
Crăciun, păpuși de Crăciun, suporturi pentru
pomi de Crăciun, zăpadă artificială pentru pomul
de Crăciun, instalații luminoase pentru pomul de
Crăciun, instalații pentru iluminatul pomilor de
Crăciun, ornamente pentru pomul de Crăciun
(becuri), instalații luminoase de Crăciun (altele



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
07/05/2021-09/05/2021

decât lumânări), instalații de iluminat pentru
pomul de Crăciun, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de Crăciun (instalații luminoase),
marketing promoțional, împărțirea de eșantioane
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, 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 03619
(151) 07/05/2021
(732) ION BARBU, STR. ODESA NR.

39, JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)
BUBBLE GLAMPING

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare, construcții transportabile, nu din metal.
22. Frânghii și sfori, plase, marchize din
materiale textile sau sintetice, materiale de
capitonare, amortizare și de umplutură, cu
excepția hârtiei, cartonului, cauciucului sau a
materialelor plastice, marchize, prelate, corturi și
acoperitoare neadaptate.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

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

───────

(210) M 2021 03620
(151) 07/05/2021
(732) MIRELA CODREANU, ŞOS

IANCULUI NR. 9, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
COFFERINO HUB

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

41. Educație.
43. Servicii oferite localuri tip snack-bar.

───────

(210) M 2021 03621
(151) 07/05/2021
(732) STAŢIUNEA DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ BĂNEASA, BD.
ION IONESCU DE LA BRAD NR 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013822,
ROMANIA

(540)
academicmarket.ro

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

31. Țipari vii, vânat (viu), vite, bovine vii, viermi
de mătase, vaci vii, ton, viu, somon, viu, scoici
(vii), sardine (vii), rațe vii, raci vii, pui vii de
găină silkie, pui vii, porcine vii, polen de albine
(brut), păsări vii, păsări de reproducție vii, păsări
de curte, vii, păstrăv viu, pești vii, pește viu
pentru consum uman, ouă de viermi de mătase,
oi (șeptel vii), icre pentru ecloziune, găini vii,
gogoși pentru viermi de mătase, crap argintiu
viu, crustacee vii, creveți (pandalidae) vii, curcani
(vii), curci (vii), calamari vii, bovine vii, bondari
vii, coconi pentru producția de ouă, bibani
(vii), animale vii, animale de prăsilă, animale
acvatice comestibile (vii), albine vii, ciuperci
crude, ciuperci proaspete, miceliu de ciuperci
(răsaduri), rizomi (bulbi), trufe proaspete, arbori,
arbori de crăciun naturali (tăiați), arbori pitici
în ghiveci (bonsai), arbuști, arbuști fructiferi,
așchii de lemn utilizate ca acoperire pentru
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pământ, brazi de crăciun, brazi de crăciun
tăiați, conifere, garduri vii, meri, pomi fructiferi,
tufe de trandafiri, turbă măcinată, buchete din
flori naturale, aranjamente din flori naturale,
flori tăiate, flori uscate, susan comestibil,
neprelucrat, trandafiri, trandafiri vii, compost cu
paie, compost, compost din așchii de lemn
decorative, composturi din materiale naturale
pentru utilizare în suprimarea buruienilor în
mediile horticole, straturi de compost realizate
din materiale naturale pentru utilizare în
eliminarea buruienilor, composturi horticole,
porumb neprocesat, produse agricole brute,
produse agricole brute și neprocesate, produse
de acvacultură brute, produse de acvacultură
brute și neprelucrate, produse de acvacultură
neprocesate, produse forestiere brute și
neprocesate, produse forestiere neprocesate,
biscuiți de ovăz pentru a fi consumați de animale,
făină de arahide pentru animale, fân, fân uscat
balotat, grăunțe pentru hrana animalelor, grăunțe
pentru păsări, leguminoase (alimente pentru
animale), lucernă uscată pentru animale, mălai
pentru a fi consumat de către animale, făină
de orez (nutreț), orez natural utilizat ca furaj
pentru animale, ovăz procesat pentru consum
de către animale, ovăz preparat pentru a fi
consumat de animale, paie, paie (furaje), turte
de porumb pentru vite, porumb pentru consum
de către animale, hrană pentru păsări, produse
pentru păsări ouătoare, preparate alimentare
pentru albine, produse din cereale pentru
consum de către animale, produse din porumb
pentru consum de către animale, turte de
rapiță pentru vite, semințe de in comestibile,
neprocesate, tărâțe de orez (hrană pentru
animale), sare pentru vite, tuberculi pentru
propagarea plantelor, semințe preparate pentru
a fi consumate de animale, semințe pentru
semănat, semințe pentru horticultură, semințe
pentru agricultură, semințe neprocesate de uz
agricol, semințe neprocesate, semințe naturale,
semințe de secară, semințe de măr, semințe
de plantat, semințe de legume, semințe de
iarbă, semințe de grâu hibride, semințe de
grâu, semințe de flori, semințe de floarea-
soarelui, semințe de fructe, semințe brute și
neprelucrate, semințe brute, semințe acoperite
cu îngrășăminte, răsaduri de plante, produse
pentru însămânțare (semințe), polen (materie
primă), fasole neprelucrată, cereale sub formă
de grăunte, neprelucrate, cereale neprocesate,
butași de plante, bulbi pentru plantat, plante bulbi
pentru horticultură, bulbi pentru horticultură,
bulbi pentru agricultură, plante bulbi de uz
agricol, bulbi de flori, bulbi (plante), butuci
de viță de vie, trandafiri (plante), răsaduri,
rizomi vii, plante și flori naturale, plante în

ghiveci, plante proaspete, plante uscate, plante
naturale vii, plante leguminoase, plante naturale,
plante fructifere vii, plante de sparanghel, plante
de pepinieră, plante de in (semințe de in),
plante de apartament, plante cu frunze, plante
cu flori, plante agățătoare, mentă (plante),
material pentru plantă de sparanghel (proaspăt),
ierburi pentru consumul uman sau animal,
ierburi (plante), fructe proaspete, nuci, legume
și ierburi, fructe longkong proaspete, ferigi
proaspete, coroane de flori proaspăt tăiate,
arpagic proaspăt, arbuști ornamentali naturali.
32. Înlocuitor de bere, beri artizanale, beri
aromatizate, băuturi pe bază de bere,
bere neagră (cu malț prăjit), bere fără
alcool, bere, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), suc de lămâie folosit
la prepararea băuturilor, suc concentrat de
fructe (nealcoolic), suc concentrat de fructe,
must de struguri, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, siropuri
pentru preparat ape minerale aromatizate,
siropuri pentru prepararea băuturilor răcoritoare,
siropuri pentru pregătirea băuturilor nealcoolice,
siropuri pentru pregătirea băuturilor nealcoolice
cu arome de fructe, sirop de coacăze
negre, produse pentru fabricarea de sifon,
must conservat, nefermentat, preparate pentru
fabricarea lichiorurilor, extracte nealcoolice
din fructe utilizate la prepararea băuturilor,
extracte de must nefermentat, concentrate
pentru preparat băuturi de fructe, siropuri
pentru băuturi, amestecuri pentru prepararea
sorbeturilor, sucuri de legume (băuturi), sucuri
de fructe utilizate ca băuturi, sucuri de fructe
organice, suc de portocale, suc de struguri, suc
de pepene verde, suc de fructe concentrat, suc
de coacăze negre, suc concentrat de prune
afumate, siropuri de fructe, suc de roșii (băuturi),
nectaruri de fructe, nealcoolice, musturi, extracte
din fructe fără alcool, băuturi fără alcool din
fructe, concentrate de sucuri de fructe, băuturi
pe bază de fructe, băuturi din legume, băuturi
de fructe, băuturi nealcoolice cu suc de struguri,
nealcoolice, băuturi nealcoolice cu aromă de
fructe, băuturi nealcoolice care constau în
principal din sucuri de fructe, bauturi constand
dintr-un amestec de fructe si sucuri de legume,
amestec de sucuri de fructe, vinuri nealcoolice,
sucuri, cidru fără alcool, băuturi răcoritoare pe
bază de fructe cu aromă de ceai, băuturi pe
bază de zer, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, băuturi pe bază de orez, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de fructe, băuturi care conțin
vitamine, băuturi carbogazoase, nealcoolice, din
fructe, apă tonică, sucuri carbogazoase, băuturi
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tip Cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
apă potabilă cu vitamine, apă potabilă, apă
îmbogățită nutritiv, apă minerală, apă de masă,
apă cu arome.
33. Preparate pentru fabricarea lichiorurilor.

───────

(210) M 2021 03622
(151) 07/05/2021
(732) SPIRIDON COSMIN-BOGDAN,

STR. TEIULUINR.5, SAT
OSTRATU, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

SPILLER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02; 29.01.01;
29.01.08

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

clase:
39. Transporturi, transport de marfă rutier, naval
şi aerian, depozitare, manipulare (transport),
servicii de intermediere în transportul de marfă
(casă de expediţie).

───────

(210) M 2021 03623
(151) 07/05/2021
(732) COSMIN HORAȚIU JIEANU, STR.

SĂRARILOR NR. 49, BL. K24,
SC. 1, ET. 4, AP. 19, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)
SWAT FORCE CREATED

FOR YOR SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport securizat, transport securizat de
valori, transport securizat de bunuri, servicii de
depozitare securizată (transport).
45. Închiriere de echipamente de protecție,
salvare, siguranță și aplicare a legii, servicii
de siguranță, salvare, securitate și control,
servicii de pază, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor, servicii
de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru evenimente publice, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția fizică a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale, servicii de supraveghere,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de securitate fizică,
servicii prestate de gardă de securitate.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
07/05/2021-09/05/2021

(210) M 2021 03624
(151) 07/05/2021
(732) CALDO FIRE SRL, STR.

VULTURILOR NR. 98A, ET. 6,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030857,
ROMANIA

(540)

CALDO FIRE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.05

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

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

42. Consultanţă tehnică privind prevenirea
incendiilor.
45. Stingerea incendiillor.

───────

(210) M 2021 03625
(151) 07/05/2021
(732) COSMIN HORAȚIU JIEANU, STR.

SĂRARILOR NR. 49, BL. K24,
SC. 1, ET. 4, AP. 19, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

S.W.A.T. SECURITY
WITH ADVANCED

TECHNOLOGY SWAT FORCE
created for you security

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.01;
26.03.01

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

clase:
39. Transport securizat, transport securizat de
valori, transport securizat de bunuri, servicii de
depozitare securizată (transport).
45. Închiriere de echipamente de protecție,
salvare, siguranță și aplicare a legii, servicii
de siguranță, salvare, securitate și control,
servicii de pază, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor, servicii
de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru evenimente publice, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția fizică a persoanelor,
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servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale, servicii de supraveghere,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de securitate fizică,
servicii prestate de gardă de securitate.

───────

(210) M 2021 03626
(151) 07/05/2021
(732) VASILE C&I SRL, STR.

MANASTIRII BL. 2 B, SC. B, AP. 4,
JUDETUL OLT, SLATINA, 230038,
OLT, ROMANIA

(540)

Vădastra vatră oltenească

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.09; 26.04.05

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

30. Orez, paste făinoase și tăieței, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie.

───────

(210) M 2021 03627
(151) 07/05/2021
(732) DUMITRU OPREA, STR.

INDEPENDENTEI NR. 14/2, AP. 61,
CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)

ALB ȘI ROȘU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate și marketing, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasa 33 băuturi
alcoolice (cu excepția berii).

───────
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(210) M 2021 03628
(151) 07/05/2021
(732) CRAMA SÎNTU SRL, STR.

JUSTIȚIEI NR. 4, AP. 1, JUDETUL
MURES, TÂRGU-MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

CRAMA SÂNTU
POARTA SUFLETULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 03629
(151) 07/05/2021
(732) STAŢIUNEA DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ BĂNEASA -
BUCUREŞTI, BD. ION IONESCU
DE LA BRAD NR. 4, SECTOR1,
BUCURESTI, 013822, ROMANIA

(540)
academicfoodanddrinks.ro

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

29. Uleiuri și grăsimi, unt sărat, unt pentru
gătit, uleiuri vegetale de uz alimentar,
uleiuri cu mirodenii, uleiuri comestibile pentru
glazurarea alimentelor, uleiuri comestibile, uleiuri
aromatizate, ulei pentru salate, ulei din sâmburi
de struguri, ulei din semințe de dovleac de uz

alimentar, ulei din sămânță de in (comestibil), ulei
de soia pentru gătit, ulei de soia, ulei de rapiță,
ulei de nuci, ulei de susan pentru alimente,
ulei de susan, ulei de rapiță comestibil, ulei de
porumb pentru alimente, ulei de porumb, ulei
de cocos, amestec de ulei (de uz alimentar),
supe, bulion (pregătit), supe, bulion, supe de
legume, bulion (fiertură), unt, sosuri pentru
gustări, smântână grasă, smântână (produse
lactate), smântână, produse lactate tartinabile,
praf de frișcă (produse lactate), margarină, lichior
de ouă (non-alcoolic), lapte praf, lapte fermentat,
lapte ecologic, lapte din boabe de soia, lapte
degresat, lapte de vacă, lapte de soia, lapte
de ovăz, lapte de oaie, lapte de migdale,
lapte de capră, lapte covăsit, lapte bătut, lapte
condensat, lapte, produse lactate, kefir (băutură
din lapte), iaurturi de băut, iaurturi cremoase,
iaurt preparat din lapte de capră, iaurt de soia,
iaurt, frișcă vegetală, frișcă, deserturi reci din
produse lactate, deserturi pe bază de lapte,
deserturi din iaurt, cremă de smântână (creme
fraiche), cheag, caimac, băuturi pe bază de
produse lactate, budinci pe bază de lapte, brânză
proaspătă de vaci, brânzeturi, băuturi pe bază de
lapte cu conținut de cafea, amestecuri pe bază
de unt, băuturi facute din iaurt, băuturi pe bază de
iaurt, băuturi pe bază de lapte, raci, cu excepția
celor vii, produse din pește preparate, pentru
consum uman, produse din pește la borcan,
pește uscat, pește sărat, pește în conservă,
pește marinat, pește la borcan, pește gătit și
congelat, pește fiert și uscat, pește conservat,
pește congelat, păstrăvi, nu vii, pește afumat,
pește preparat, pateuri de pește, pastă de pește,
melci preparați pentru consum uman, melci, nu
vii, icre preparate pentru consum uman, icre de
pește, preparate, icre de pește procesate, icre
de crab preparate, fructe de mare congelate,
file de pește, crochete de pește, creveți, cu
excepția celor vii, crab, nu viu, chiftele din pește,
caviar preparat, caras, nu viu, caracatiță (cu
excepția celei vii), capelin, nu viu, bibani, nu vii,
ouă de rață, ouă de prepeliță, ouă lichide, ouă
preparate, ouă și produse din ouă, mațe pentru
cârnați, naturale sau artificiale, intestine din care
se prepară membrane pentru cârnați, șuncă,
vânat, umplutură de carne pentru plăcinte,
tobă, salam, sarmale, pulpă, pui, produse din
carne de miel, produse din carne congelată,
produse de curcan, pipote de rață, pipote de pui,
picioare de rață pentru consum uman, picioare
de găină pentru consum uman, pastramă din
carne de vită, pastramă de pui, pastramă, miel
preparat, mezeluri, jumări de porc, jambon,
intestine de porc, hamburgeri de vită, hamburgeri
de curcan, hamburgeri de carne, hamburgeri,
friptură de curcan, fripturi, ficat, curcan proaspăt,
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curcan congelat, curcan, cărnuri, chiftele de pui,
carne uscată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne proaspătă de pasăre, carne
preparată, carne prăjită, carne proaspătă, carne
prajita de pui, carne pentru cârnați, carne friptă,
carne feliată, carne de vită sărată și conservată
(corned beef), carne de vită preparată, carne
de vânat, carne de vită feliată, carne de vită,
carne de rață, carne de pui proaspătă, carne
de pui congelată, carne de porc conservată,
carne de porc, carne de pasăre gătită, carne
de pasăre de curte, carne de pasăre congelată,
carne de pasăre, carne de mânzat, carne de
curcan, carne conservată, carne afumată, aspic
de carne, carne afumata, cârnați uscați la aer,
cârnați cruzi, cârnați afumați, cârnați, carne,
caltaboș, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, bucăți de carne
de pui, bucati de carne refrigerate, babicuri,
bacon, aripioare de pui, varză murată, trufe
uscate (ciuperci comestibile), trufe conservate,
tofu, stafide, sparanghel preparat, spanac,
congelat, spanac la conservă, spanac (pregătit),
sos de fasole, soia (pregătită), smochine
uscate, sfeclă procesată, semințe, preparate,
semințe procesate de floarea soarelui, semințe
procesate, semințe de pin, preparate, semințe
de floarea soarelui, preparate, semințe de
floarea soarelui comestibile, semințe de dovleac
prelucrate, salate de fructe, semințe comestibile,
roșii, preparate, roșii în conservă, roșii decojite,
roșii conservate, suc de roșii pentru gătit,
rădăcini procesate, prune procesate, prune
conservate, produse din legume preparate,
produse din fructe uscate, praf de fructe,
porumb dulce, prelucrat, porumb dulce congelat,
porumb dulce (conservat), piureuri de fructe,
piure de legume, piure de cartofi instant,
piure de ciuperci, piersici preparate, păstârnac
procesat, pateu vegetal, pastă de arahide, pastă
cu usturoi, nuci uscate, nuci preparate, nuci
pecan preparate, nuci macadamia preparate,
năut, preparat, nuci glazurate, nuci de
acaju sărate, nuci de acaju preparate, nuci
cu coajă preparate, nuci conservate, nuci
comestibile, murături mixte, morcovi decojiți,
morcovi preparați, migdale preparate, migdale
măcinate, miezuri de nucă, mere preparate,
mazăre verde preparată, mazăre uscată, mazăre
preparată, măsline uscate, măsline preparate,
la conservă, măsline umplute cu ardei roșu,
măsline conservate, măsline (pregătite), mazăre
conservată, masline umplute, linte (legume)
conservată, linte (uscată), linte preparată,
leguminoase uscate, leguminoase prelucrate,
leguminoase conservate, legume uscate prin
înghețare, legume uscate, legume tăiate, legume
sărate, legume procesate, legume în conservă,

legume gătite, legume fermentate, legume
feliate, la conservă, legume conservate, legume
congelate, legume amestecate, gutui, preparate,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, fulgi de cartofi, fructe în saramură, fructe
în conservă, fructe uscate cu coaja lemnoasă
aromate, fructe uscate, fructe tăiate, fructe
preparate, fructe la borcan, fructe glazurate,
fructe glasate, fructe fermentate, fructe feliate,
la conservă, jeleuri de fructe, fructe feliate la
borcan, fructe feliate, fructe deshidratate, fructe
de pădure, conservate, fructe conservate, fructe
congelate, fructe confiate, fructe coapte, fructe
aromatizate, flori uscate comestibile, fasole
uscată preparată, fasole în conservă, fasole
conservată, fasole fiartă, extracte vegetale
pentru alimente, extracte din legume pentru gătit,
curmale uscate, dovleci (legume conservate),
curmale preparate, crochete alimentare, cremă
de fructe, conserve și murături, conserve de
fructe, conserve de fasole, fructe congelate,
compot de mere, coji de fructe, coacăze negre,
prelucrate, concentrat de roșii, concentrate din
suc de legume pentru alimente, cipsuri din fructe,
cipsuri de mere, chipsuri pe bază de legume,
chipsuri de legume, ceapă verde prelucrată,
ceapă murată, castraveciori conservați, cartofi,
preparați, căpșuni uscate, căpșuni conservate,
cârnați vegetali, cartofi pai, cartofi fierți, caise
procesate, burgeri din legume, boabe de soia
uscate, boabe de soia preparate, boabe de
soia conservate, de uz alimentar, bame uscate,
ardei, preparați, ardei roșii preparați, ardei
iuți verzi, preparați, ardei iuți murați, ardei
iuți conservați, ardei iuți chili, umpluți, ardei
conservati, aranjamente de fructe procesate,
arahide, preparate, arahide prăjite, arahide la
conservă, arahide glazurate cu miere, arahide,
anghinare, conservate, anghinare procesate,
ananas uscat, amestecuri de fructe și nuci
preparate, amestecuri de fructe uscate, alune
sărate preparate, alune prăjite, alimente pe bază
de legume fermentate (kimchi), afine uscate,
afine preparate.
33. Cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, punci de vin, extracte din
fructe cu alcool, cocteiluri alcoolice de fructe,
cocteiluri alcoolice preparate, băuturi aperitive
pe bază de vin, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi alcoolice energizante, băuturi alcoolice
din fructe, băuturi alcoolice care conțin fructe,
băuturi alcoolice pe bază de ceai, absint, băuturi
alcoolice spirtoase, băuturi spirtoase, băuturi
distilate, distilat de vișine, extracte de lichioruri
spirtoase, digestive (lichioruri și spirtoase),
rachiu, vișinată, rachiu de pere, lichior de ouă,
alcoolic, vin, băuturi slab alcoolizate.

───────
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(210) M 2021 03630
(151) 07/05/2021
(732) PAT INTERMED SRL,

BULEVARDUL REPUBLICII NR. 22,
AP 10, JUDETUL MARAMURES,
MUNICIPIUL BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

MALTA FINA
(591) Culori revendicate:Verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Unelte manuale pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte de mână, acționate manual,
scule, acționate manual, clești (scule manuale),
scule rotative (unelte acționate manual), mistrii,
mistrii pentru cărămizi, mistrii de tencuit, mistrii
pentru zidărie, mistrii pentru ciment, mistrii
pentru îmbinări, mistrii cu vârf ascuțit.
19. Mortar, mortar uscat, mortar de var, mortar
gata preparat, mortar pentru fațadă, amestec
de mortar, mortar pentru construcții, mortar de
ghips, mortare rezistente la apă, nisipuri pentru
prepararea mortarului, mortar de ciment pentru
construcții, mortar adeziv folosit în construcții,
amestecuri preparate de mortar uscat.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare online în legătură cu unelte
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale de construcție, servicii
de vânzare online în legătură cu materiale
de construcție, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de intermediere comercială,

gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 03631
(151) 07/05/2021
(732) STIL MEDIA SRL, STR.

AVIATORILOR NR. 10,
UNITATEA 11-2, CLADIREA C1,
HALA PARTER, JUD. DOLJ,
GHERCEŞTI, DOLJ, ROMANIA

(540)
Etichete cu stil!

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

16. Etichete din hârtie și carton.
───────

(210) M 2021 03632
(151) 07/05/2021
(732) STIL MEDIA SRL, STR.

AVIATORILOR NR. 10,
UNITATEA 11-2, CLADIREA C1,
HALA PARTER, JUD. DOLJ,
GHERCEŞTI, DOLJ, ROMANIA

(540)
Ambalaje cu stil!

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

16. Cutii din hârtie sau carton.
───────
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(210) M 2021 03633
(151) 07/05/2021
(732) STIL MEDIA SRL, STR.

AVIATORILOR NR. 10, UNITATEA
11-2, CLADIREA C1, HALA
PARTER, JUDEŢ DOLJ,
GHERCESTI, DOLJ, ROMANIA

(540)

stil media Afişează-
te în stil mare!

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.02;
29.01.04

(591) Culori revendicate:bleu (Pantone
306C), albastru (Pantone 2935C)

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

16. Materiale tipărite.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 03634
(151) 07/05/2021
(732) MED LIFE SA, CALEA GRIVITEI

NR. 365, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

MedLife Polimed

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 24.13.25; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de asistență medicală pentru oameni, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, servicii oferite
de centre rezidențiale de asistență medicală,
consiliere în materie de sănătate, furnizare
de centre de recuperare fizică, furnizarea de
informatii medicale prin intermediul unei retele
globale de calculatoare, management de servicii
de asistență medicală, monitorizarea pacienților,
servicii oferite de sanatorii, servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
persoane, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de informare cu privire la
asistența sanitară, servicii de îngrijire mentală,
servicii de informații medicale furnizate pe
internet, servicii farmaceutice, servicii de terapie,
servicii medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii de stomatologie, consultații medicale,
informații medicale, efectuarea examenelor
medicale, servicii medicale furnizate prin telefon
(servicii medicale), servicii de analize medicale,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale.

───────

(210) M 2021 03635
(151) 07/05/2021
(732) NORDIS MANAGEMENT SRL,

ALEEA ALEXANDRU NR.
21, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

N NORDIS TRAVEL
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(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 01.01.02; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 01.05.01; 18.05.01

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7407C), negru

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

35. Publicitate.
39. Transport, organizare de călătorii.
41. Divertisment.
43. Cazare temporară.

───────

(210) M 2021 03636
(151) 07/05/2021
(732) BEDSON S.A., RUTA 8 KM 47,5,

LAS PALMERAS 2240, LA LONJA,
PILAR, , BUENOS AIRES, 1629,
ARGENTINA

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)

bedson

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.06; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,

fungicide, erbicide, preparate farmaceutice
pentru tratamentul cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratamentul tulburărilor
gastro-intestinale, preparate farmaceutice
antiinflamatorii, preparate antibiotice de uz
veterinar, dezinfectanţi pentru uz sanitar,
bactericide, plasturi cu medicament utilizate în
pansarea rănilor.

───────

(210) M 2021 03637
(151) 07/05/2021
(732) BEDSON S.A., RUTA 8 KM 47,5,

LAS PALMERAS 2240, LA LONJA,
PILAR, , BUENOS AIRES, 1629,
ARGENTINA

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
FOSBAC

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, preparate farmaceutice
pentru tratamentul cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratamentul tulburărilor
gastro-intestinale, preparate farmaceutice
antiinflamatorii, preparate antibiotice de uz
veterinar, dezinfectanţi pentru uz sanitar,
bactericide, plasturi cu medicament utilizate în
pansarea rănilor.

───────
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(210) M 2021 03638
(151) 07/05/2021
(732) BEDSON S.A., RUTA 8 KM 47,5,

LAS PALMERAS 2240, LA LONJA,
PILAR, , BUENOS AIRES, 1629,
ARGENTINA

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

(540)
BEDGEN

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, preparate farmaceutice
pentru tratamentul cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratamentul tulburărilor
gastro-intestinale, preparate farmaceutice
antiinflamatorii, preparate antibiotice de uz
veterinar, dezinfectanţi pentru uz sanitar,
bactericide, plasturi cu medicament utilizate în
pansarea rănilor.

───────

(210) M 2021 03639
(151) 07/05/2021
(732) AUTOGRAND ORADEA SRL,

CALEA CLUJULUI NR. 201, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, 410553, BIHOR,
ROMANIA

(540)
AUTOGRAND

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

12. Vehicule, vehicule și mijloace de transport,
părți și accesorii pentru vehicule respectiv:
accesorii aerodinamice pentru caroserii
auto, adaptoare pentru lamele ștergătoarelor
vehiculelor, alarme electronice antifurt pentru
vehicule, amortizoare de suspensie pentru
autovehicule, amortizoare de suspensie pentru

vehicule, amortizoare de torsiune pentru
vehicule, amortizoare de șoc hidraulice rotative
pentru vehicule, amortizoare de șocuri sub formă
de componente ale suspensiilor vehiculelor,
amortizoare hidraulice rotative pentru vehicule,
amortizoare pentru suspensii pentru vehicule,
amortizoare pentru vehicule, amortizoare sub
formă de componente ale suspensiilor pentru
vehicule, dispozitive antiorbire pentru vehicule,
apărătoare de soare sub formă de componente
de caroserie pentru vehicule, arcuri amortizoare
pentru vehicule, arcuri de suspensie pentru
vehicule, arcuri elicoidale pentru suspensii
de vehicule, arcuri lamelare metalice pentru
suspensii de vehicule, arcuri lamelare pentru
suspensii de vehicule, arcuri pentru amortizarea
șocurilor sub formă de componente ale
suspensiilor pentru vehicule, arcuri pentru
amortizarea șocurilor, pentru vehicule, arcuri
pentru sisteme de suspensie pentru vehicule,
arcuri pentru sistemele de suspensie ale
vehiculelor, axe de împingere pentru a modifica
sarcina utilă a vehiculelor, bare de torsiune
pentru vehicule, bare pentru scaun (piese
de vehicule), benzi de protecție cu inserții
reflectorizante pentru uși de vehicule, benzi de
protecție pentru caroserii de vehicule, benzi
de protecție pentru uși de vehicule, benzi de
tracțiune pentru pneuri de vehicule, benzi din
cauciuc pentru protejarea portierelor vehiculelor,
benzi parasolare pentru parbrizele vehiculelor,
benzi parasolare pentru vehicule, biele pentru
vehicule terestre, cu excepția celor care intră în
alcătuirea motoarelor, bielete (piese auto), brațe
pentru ștergătoare de parbriz, brichete electrice
pentru vehicule terestre, bucșe pentru vehicule,
burdufuri ax planetar pentru vehicule, burdufuri
pentru schimbătoare de viteză destinate
autovehiculelor, bușoane pentru rezervoare
de benzină pentru vehicule, bușoane pentru
rezervoarele de benzină ale vehiculelor, cabluri
de frână pentru vehicule, cadru de tractare
din metal pentru vehicule, capace de închidere
pentru rezervoare de combustibil ale vehiculelor,
capace pentru rezervor pentru vehicule,
caroserie pentru vehicule, caroserie pentru
vehicule motorizate, caroserii, caroserii izolate
pentru vehicule, caroserii pentru autovehicule,
caroserii pentru vehicule cu motor, cilindri
de amortizare (componente ale vehiculelor),
cilindri de compensare pentru sistemele de
frânare ale vehiculelor, cilindri de frână pentru
vehicule, cilindri de roată pentru vehicule, cilindri
principali de frână, căptușeli adaptate pentru
zona de încărcare a vehiculelor, căptușeli de
acoperiș pentru vehicule, circuite hidraulice
pentru vehicule, coloane de direcție pentru
vehicule, coloane de suspensie (componente
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ale vehiculelor), coloane de suspensie pentru
vehicule, componente de frânare pentru
vehicule, componente de frână pentru vehicule,
componente pentru caroserii de vehicule,
conducte de combustibil pentru vehicule,
conectori hidraulici pentru vehicule, console
care constituite componente pentru habitaclul
vehiculelor, covorașe adaptate pentru vehicule,
cremaliere de direcție pentru vehicule, curele din
cauciuc pentru transmisii de vehicule terestre,
deflectoare de aer pentru vehicule, deflectoare
de vânt pentru vehicule, deflector anti-insecte,
componente structurale de vehicule, discuri
de frână pentru vehicule, dispozitive antiorbire
pentru vehicule, dispozitive combinate cu arcuri
și amortizoare de șocuri pentru vehicule,
dispozitive de reglare a presiunii frânelor
hidraulice pentru vehicule, dispozitive de tractare
din metal pentru vehicule, dispozitive de
vehicule pentru imobilizarea capului, dispozitive
și echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, elemente componente pentru
caroserii de vehicule, etriere de frână pentru
vehicule, extensii pentru pasajul roții, ferestre
de vehicule care conțin sisteme de încălzire,
ferestre pentru vehicule care conțin antene
pentru recepționare radio, frâne cu disc, frâne cu
disc pentru vehicule terestre, frâne electronice
pentru vehicule, frâne pentru roți, frâne pentru
vehicule, saboți de frână pentru vehicule,
segmenți de frână pentru vehicule, fuzete pentru
osii, garnituri pentru frână, garnituri pentru frână
pentru vehicule, geamuri de vehicule, geamuri-
lunetă pentru vehicule, grilaje de radiatoare
din materiale nemetalice pentru vehicule, grilaje
de radiator pentru vehicule, grilaje metalice
de radiatoare pentru vehicule, hayoane (piese
de vehicule terestre), huse adaptate pentru
vehicule, huse de protecție (ajustabile) pentru
vehicule, huse de protecție ajustate pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, huse pentru scaune
de autovehicule (adaptate), huse pentru scaune
de autovehicule (croite pe formă), huse pentru
scaune de vehicule, huse pentru suporturi
de difuzoare pentru vehicule, huse pentru,
tetiere de vehicule, huse pentru volan, huse
pentru volane de vehicule, huse protectoare
ajustabile pentru vehicule, huse protectoare
ajustate pentru scaunele din vehicule, huse
protectoare ajustate pentru vehicule, huse
semiajustabile pentru vehicule, mânere de
frână de mână pentru vehicule, mânere
de portiere pentru vehicule terestre, mânere
de schimbătoare de viteze pentru vehicule,
ocheți de remorcare, organizatoare de interior
pentru vehicule, învelișuri aerodinamice pentru

vehicule, învelișuri de protecție pentru nișe
tapițate în interiorul vehiculelor, lame pentru
ștergătoare de parbriz pentru vehicule, lame
pentru ștergătoarele de parbriz, monturi cu
cârlig de remorcare, jaluzele pentru geamurile
vehiculelor, interioare de protecție pentru
vehicule, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, airbaguri (dispozitive de
protecție pentru vehicule terestre), ambreiaje
hidraulice pentru vehicule terestre, ambreiaje
pentru vehicule terestre, amortizoare pentru
automobile, angrenaje cu roți pentru vehicule
terestre, angrenaje de marșarier pentru vehicule
terestre, angrenaje de transmisii pentru vehicule
terestre, angrenaje față, angrenaje mecanice
pentru vehicule terestre, angrenaje pentru
vehicule, angrenaje pentru vehicule terestre,
apărătoare de noroi, apărătoare de ploaie
pentru geamuri auto, apărătoare de soare
pentru parbriz (piese pentru vehicule), arbori
cardanici pentru vehicule, arbori de transmisie
pentru vehicule terestre, arcuri amortizoare
pentru automobile, arcuri de suspensie pentru
autovehicule, amortizoare pentru automobile,
lanțuri pentru automobile, șasiuri pentru
automobile, automobile și elemente de structură
ale acestora, axe cu pivot pentru, încărcătoare
pentru vehicule, axe pentru vehicule terestre,
bare de remorcare pentru vehicule, bare
de torsiune pentru automobile, bare pentru
portbagaje de acoperiș pentru vehicule, benzi
de ranforsare, folosite la panourile pentru
caroserii de vehicule, brațe pivotante (piese
de vehicule), brichete pentru automobile, butuci
din spate pentru autovehicule, butuci frontali
pentru vehicule, capace pentru rezervoare de
combustibil pentru automobile, carcase pentru
cutii de viteze (pentru vehicule terestre), carcase
protectoare pentru motoare de vehicule terestre,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
căptușeli interioare pentru automobile, capote
de motoare pentru vehicule, capote de vehicule,
centuri de siguranță pentru vehicule și pentru
automobile, cilindri de ambreiaj pentru vehicule
terestre, cilindri de frână pentru vehicule terestre,
circuite hidraulice pentru automobile, clipsuri
pentru capota vehiculelor, coloane de direcție
întărite pentru vehicule, compartimentatoare
pentru portbagaj, componente pentru caroseria
vehiculelor, componente pentru modificarea
caroseriei automobilului disponibile sub formă de
set, convertizoare de cuplu pentru automobile,
cotiere pentru vehicule, cricuri (componente
ale vehiculelor terestre), culbutoare pentru
vehicule terestre, cuplaje de angrenaj pentru
vehiculele terestre, cuplaje hidraulice pentru
vehicule terestre, cuplaje pentru arbori pentru
vehicule terestre, cuplaje și organe de transmisie
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pentru vehicule terestre, cuple de remorcare
pentru vehicule, curele de transmisie (piese
pentru mașini terestre), cutii de angrenaje
pentru vehiculele terestre, cutii de transmisie
pentru vehicule terestre, cutii de viteze, cutii
de viteze automate pentru automobile, cutii de
viteze pentru automobile, diferențialuri pentru
vehicule terestre, discuri de ambreiaj pentru
vehicule terestre, discuri de frână pentru vehicule
terestre, discuri pentru lagăre axiale de ambreiaj
pentru vehicule terestre, dispozitive adaptate de
fixare a pieselor de automobile de caroseria
automobilelor, dispozitive antiderapante pentru
anvelope de autovehicule, dispozitive de control
de transmisii pneumatice pentru vehicule
terestre, dispozitive de cuplare utilizate pentru
autovehiculele terestre, dispozitive de remorcare
pentru vehicule, frâne de direcție, frână cu
saboți pentru vehicule terestre, elemente de
fixare pentru apărătoare de noroi, elemente
de structură ale automobilelor, etriere de
frână pentru vehicule terestre, dispozitive
electrice de schimbare a vitezelor pentru
autovehicule terestre, distanțiere pentru roți,
frâne hidraulice pe disc, frâne hidraulice pe
jantă, frâne pentru vehicule cu motor, frâne
pentru vehicule terestre, garnituri de frână
pentru vehicule terestre, garnituri inelare pentru
rezervoare de combustibil pentru vehicule
terestre, geamuri pentru automobile, greutăți
pentru apărătoare de noroi, grinzi de întărire
a plafonului caroseriei, hamuri de siguranță
pentru scaunele autovehiculelor, harnașamente
pentru scaune de mașină, huse adaptate pentru
volane de automobile, huse de scaune pentru
automobile, huse pentru locurile din spate la
vehicule, huse pentru scaune (ajustabile) pentru
automobile, huse pentru scaune de mașină
(fabricate pe măsură sau adaptate), huse pentru
schimbătoare de viteze, indicatoare de direcție
pentru vehicule, indicatoare pentru indicarea
direcției vehiculelor (cu excepția farurilor), lame
de schimb pentru ștergătoarele de parbriz
ale vehiculelor, lame pentru ștergătoarele
de parbriz, lanțuri de transmisie pentru
vehicule terestre, lanțuri de zăpadă pentru
cauciucuri (pentru vehicule), lanțuri pentru
anvelope (pentru vehicule terestre), lanțuri
pentru automobile (pentru condus), leviere de
frână pentru vehicule, leviere pentru schimbarea
vitezelor la vehiculele terestre, mânere de
schimbător de viteză pentru vehiculele terestre,
mânere pentru portiere de automobile, mânere
pentru schimbătorul de viteze pentru vehicule
terestre, manete pentru schimbarea vitezelor
pentru vehicule terestre, luminatoare pentru
vehicule, lunete pentru automobile, manete de
ambreiaj pentru vehicule terestre, mecanism

de transmisie prin fricțiune pentru vehiculele
terestre, mecanisme de acționare (pentru
vehicule terestre), mecanisme de ambreiaj
pentru automobile, mecanisme de angrenaj
diferențial pentru vehicule terestre, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a angrenajelor
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
transmisie de putere pentru vehicule terestre,
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre, mecanisme mecanice de transmisie
pentru vehicule terestre, nuci de rotire a volanului
pentru automobile, oglinzi pentru vedere în
spate pentru vehicule, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi pentru vehicule (retrovizoare), oglinzi
retrovizoare, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare de exterior, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi retrovizoare
pentru vehicule, organe de transmisie pentru
vehicule terestre, organizatoare pentru mașină,
organizatoare pentru portbagaj, organizatoare
pentru scaune de mașină, osii pentru sisteme
de suspensie pneumatice ale vehiculelor, osii
pentru suspensii cu arcuri lamelare pentru
vehicule, osii și arbori cardanici pentru
autovehicule, panouri de ornament pentru
structura caroseriei la vehicule, panouri de
portiere pentru vehicule terestre, panouri de ușă
pentru vehicule, parasolare pentru parbrizele
automobilelor, bări de protecţie (parașocuri)
pentru automobile, parasolare (adaptate) pentru
automobile, parasolare și apărători de soare
pentru mașini motorizate, parbrize, parbrize
(componente ale vehiculelor terestre), parbrize
de automobile, parbrize pentru automobile,
parbrize pentru vehicule terestre, pavilioane
mobile pentru autovehicule, pedale de frână
pentru vehicule, pedale de frână pentru vehicule
terestre, perne pentru scaune de automobil,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portiere de
autovehicule, portschiuri pentru automobile,
portschiuri pentru vehicule, portbagaje pentru
vehicule, portbiciclete, profiluri aerodinamice
pentru vehicule terestre, protectoare pentru
faruri, protectoare împotriva stropilor pentru
vehicule, protecții anti-șoc din metal pentru
vehicule, protecții fabricate la comandă pentru
bare de protecție, protecții pentru capotă ca
părți structurale de vehicule, protecții pentru
jenți de vehicule, protecții împotriva zgârieturilor
pentru mânere pentru portiere de automobile,
raclete pentru ștergătoarele de parbrize, rastele
pentru biciclete, rastele pentru biciclete sau
triciclete, rasteluri pentru biciclete, recipiente
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adaptate pentru a fi utilizate în portbagajul
vehiculelor, recipiente de depozitare pentru
portbagaje de acoperiș pentru vehicule terestre,
rezervoare pentru menținerea nivelului de fluide
în cadrul sistemelor de frânare pentru vehicule,
rezervoare sub formă de piese de ambreiaje
de vehicule terestre, rezervoare sub formă de
piese de sisteme de frânare pentru vehicule,
roți (componente ale vehiculelor terestre), roți de
lanț pentru vehicule terestre, roți de transmisie
pentru vehicule terestre, roți dințate ale
mecanismului de acționare (piese de vehicule
terestre), roți dințate pentru motoare de vehicule
terestre, roți dințate pentru vehicule terestre,
uși de portbagaj, volane (componente ale
vehiculelor), volane pentru vehicule, transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, transmisii
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
mecanice pentru vehicule terestre, transmisii
pentru deplasarea în marșarier pentru vehicule
terestre, transmisii pentru schimbarea vitezelor
pentru vehicule terestre, transmisii planetare
pentru vehiculele terestre, transmisii prin roți
dințate pentru vehiculele terestre, trape de
aerisire pentru vehicule, trape pentru vehicule,
tambururi de frână pentru vehicule terestre,
tampoane de șoc (material rulant feroviar),
tetiere pentru scaune de vehicule, tetiere
pentru scaune pentru automobile, transmisii
automate pentru vehicule terestre, suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
pahare adaptate pentru a fi utilizate în
autovehicule, suporturi pentru pahare, adaptate
pentru autovehicule, suporturi pentru plăcuțe
de înmatriculare, suporturi pentru remorcă,
suspensii pentru roți, tablouri de bord pentru
automobile, sticlă pentru geamuri de vehicule,
suporturi de centuri de siguranță pentru copii
pentru scaune de automobile, suporturi de
pahare pentru automobile, suporturi de portbagaj
pentru capotă, suporturi de prindere pentru bare
de portbagaj pentru capota vehiculelor, suporturi
de umbrelă pentru autovehicule, suporturi pentru
apărătoare de noroi, suporturi pentru bagaje
care se atașează la capotele autovehiculelor,
suporturi pentru bagaje care se atașează la
portbagajele autovehiculelor, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, suporturi pentru bagaje
pentru automobile, suporturi pentru biciclete
(piese), suporturi pentru băuturi adaptate pentru
utilizare în vehicule terestre, ștergătoare de
faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare de
parbriz (piese pentru vehicule), ștergătoare
de parbriz pentru automobile, ștergătoare de
parbriz pentru autovehicule, ștergătoare pentru
farurile mașinilor, spoilere pentru automobile,
spițe de roți pentru automobile, segmenți
de frână pentru automobile, semnale de

direcție pentru automobile, sisteme de acționare
cu came pentru autovehicule, sisteme de
angrenaj pentru vehiculele terestre, sisteme
de frânare pentru vehicule terestre, sisteme
de suspensie pentru automobile, scaune auto
pentru copii, scaune de automobile, scaune
pentru automobile, scaune pentru copii pentru
utilizare în mașini, schimbătoare de viteze,
schimbătoare de viteză pentru automobile,
scrumiere pentru automobile, saboți de frână
(componente ale bicicletelor), saboți de frână
pentru automobile, șasiuri de motor, pentru
vehicule terestre, șasiuri pentru automobile.
autovehicule pentru pasageri, vehicule cu roți,
vehicule dotate cu aparate pentru încărcare,
vehicule electrice, vehicule hibride, vehicule
pentru transportul pasagerilor, vehicule terestre
și mijloace de transport.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
studii de marketing, servicii publicitare și de
promovare, servicii publicitare privind recrutarea
de personal, texte publicitare (redactare de -),
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii promoționale de publicitate,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, servicii de publicitate
privind automobilele, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la
radio și la televizor, servicii de publicitate
digitală, servicii de promovare a vânzărilor,
servicii de modele în scop publicitar sau de
promovare a vânzărilor, servicii de marketing,
servicii de lansare de produse, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă, realizare de
materiale publicitare, publicitate prin internet
pentru vânzare de automobile, publicitate prin
bannere, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
radio și de televiziune, publicitate, în special
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servicii pentru promovarea de produse, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de texte publicitare, publicare electronică de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicitate în reviste, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu competiții sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu programe de premiere, promovarea
vânzărilor, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, promovarea afacerii (publicitate),
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, promovare de
servicii financiare și de asigurări, în numele
terților, promovare de servicii de asigurare,
in numele unor terti, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio
în scopuri de marketing, producție de
clipuri publicitare, pregătirea și distribuirea
reclamelor, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
marketing digital, marketing pe internet,
marketing pentru evenimente, marketing prin
telefon, mostre de produse, întocmire de
rapoarte de marketing, întocmire de planuri
de marketing, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, editare și actualizare
de texte publicitare, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, dezvoltare de campanii
promoționale, creare de texte publicitare,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, concepere de
logouri publicitare, campanii de marketing,
afișaj, servicii pentru strategia și planul de
afaceri, servicii privind planificarea afacerilor,
servicii de administrare a afacerilor, planificarea
administrării afacerilor, planificare strategică în
afaceri, negociere de contracte privind achiziția
și vânzarea de produse, negociere de contracte
de publicitate, managementul și consultanța
în procesele de afaceri, managementul

și administrarea afacerilor, managementul
activităților comerciale, înmatriculare de vehicule
și transfer de titluri de proprietate, administrarea
și managementul întreprinderilor comerciale,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lubrifianți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
accesorii pentru automobile.
37. Servicii de instalare și de reparații,
curățarea motoarelor electrice, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
motoarelor electrice, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de automobile,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de mașini și aparate de vopsit,
gresaj de motoare, informații în domeniul
reparațiilor, îndepărtarea ruginii, îndepărtare
de pete, înlocuire de acumulatori, înlocuirea
bateriilor, înlocuirea frânelor, înlocuirea luminilor,
instalare de dispozitive pentru prevenirea
furtului, instalare de echipamente de birou,
instalare de echipamente electrice și electronice
în automobile, instalare de electromotoare
și motoare, instalare de parbrize, instalare,
întreținere și reparare hvac (încălzire, ventilare
și climatizarea aerului), instalare, reparare
și întreținere de radiatoare pentru motoare,
instalare, întreținere și reparare de aparate
de radiodifuziune, instalare, întreținere și
reparații de mașinărie, instalare și reparații de
aparate electrice, instalarea de aparate electrice,
instalarea, întreținerea și repararea utilajelor
și a echipamentului de birou, instalarea și
repararea aparatelor de răcire, întreținere de
mașini și echipamente de sudură, întreținere
și reparare de echipamente sub presiune,
întreținere și reparare de osii și de piese
pentru acestea, întreținere și reparare de
transmisii automate, întreținere și reparare de
transmisii manuale, întreținere și reparații de
turbine cu gaze, întreținere și reparații de
motoare, întreținerea de motoare cu combustie
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internă, vopsirea suprafețelor metalice pentru
prevenirea coroziunii, sudură pentru reparații,
tinichigerie, transport cu troliul de mașini în
legătură cu instalații, reparații și construcții,
tratament anticoroziv, tratamente contra ruginii,
vopsire prin pulverizare, vopsire și lăcuire,
vopsirea metalului prin pulverizare, spălarea
autovehiculelor, servicii pentru repararea
conductelor, servicii mecanice, servicii de
subcontractare de lucrări electrice, servicii
de spălare de autovehicule, servicii de
spălare cu presiune, servicii de reparare
a motoarelor, servicii de lubrifiere, servicii
de consiliere cu privire la instalarea cutiilor
de viteze, servicii de consiliere cu privire
la montarea motoarelor, revizia motoarelor,
revizie generală a motoarelor, reparații sau
întreținere de mașini și aparate pentru vopsit,
reparații sau întreținere de motoare electrice,
reparații de mașini, reparație, întreținere,
alimentare cu carburant și încărcarea bateriilor
pentru autovehicule, reîncărcare de baterii și
acumulatori, reconstruire și recondiționare de
motoare, pulverizarea vopselei, întreținerea și
repararea anvelopelor.

───────

(210) M 2021 03641
(151) 07/05/2021
(732) COLTEA IMPORTS SRL, STR.

LUNGA, NR. 2, JUD. BRASOV,
GHIMBAV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
N Basics 9 Modes Technology
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Tuburi bucale, dușuri bucale electrice
utilizate de medici stomatologi, irigatoare de uz
medical, irigatoare orale utilizate în stomatologie,
dispozitive pentru spălarea gingiei (irigatoare
orale) de uz stomatologic.

───────

(210) M 2021 03642
(151) 07/05/2021
(732) AVEMAVENTURA SRL, STR.

ALEEA FAGULUI NR.907, ZONA
TURISTICA,JUD. BRASOV,
DRĂGUŞ, 507251, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

AVENTURA Drăguş

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 07.11.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 2270
C, Pantone 2411 C)

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, organizare de târguri comerciale,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de comerţ cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu căni și pahare, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, închiriere de standuri de
vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de voiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu biciclete, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la flori,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive,
administrare (organizare) de concursuri,
administrare (organizare) de competiții,
concursuri (organizarea de -) (educație sau
divertisment), coordonare de expoziții cu scop
educativ, coordonare de expoziții în scopuri de
divertisment, desfășurare de expoziții în scop
de divertisment, organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare de competiții

educative, organizare de conferințe, organizare
de concursuri de divertisment, organizare de
concursuri (divertisment), organizare de tururi
de cățărare, organizare de tururi ghidate,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de concursuri de
dans, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de competiții în scopuri
recreative, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de demonstrații în scop
de instruire, organizare de conferințe referitoare
la divertisment, organizare de expoziții în
scopuri de divertisment, organizare de jocuri
și competiții (educaţie sau divertisment),
organizare și coordonare de competiții (educaţie
sau divertisment), organizare și coordonare de
jocuri, organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane, organizarea de
competiții, realizare, coordonare și organizare
de ateliere de lucru (instruire), activități sportive
și de recreere, antrenament (instruire), cluburi
de agrement cu instalații sportive, competiții
sportive (organizarea de -), cursuri de exerciții
în grup, cursuri de pregătire sportivă, cursuri
de snowboard, educație sportivă, exploatare
de locații sportive, exploatarea instalațiilor
sportive, furnizare de baze sportive pentru
schi, furnizare de informații despre activități
sportive, furnizare de instalații pentru sporturi de
iarnă, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, furnizare de instalații pentru schi,
furnizarea de echipamente și de cursuri de
pregătire în domeniul exercițiilor fizice, instruire
în sporturi de iarnă, instruire în domeniul
antrenamentelor, organizare de activități sportive
și competiții sportive, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare de
competiții și evenimente sportive, organizare de
partide de tir cu arma, organizare de partide
de tragere cu arcul, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizare și
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente sportive, organizarea de
maratonuri, pregătire în schiere (instruire),
pregătire sportivă (instruire), servicii oferite de
școli de schi, servicii ale unui antrenor personal,
servicii de antrenament pentru activități sportive,
servicii de divertisment legate de sport, servicii
de educare sportivă, servicii de pregătire în
schiere, servicii de recreere și instruire, servicii
recreative legate de drumeții, divertisment de
tipul parcurilor de atracții, servicii furnizate
de parcuri de distracție, servicii ale parcurilor
tematice, servicii de divertisment sub formă de
spectacole în parcuri de distracții, servicii pentru
parcurile de distracții și cele tematice, servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
07/05/2021-09/05/2021

specifice parcurilor de aventură, închiriere de
echipamente de snow-board, închiriere de
echipamente de schi, închiriere de echipament și
instalații sportive, închiriere de schiuri, închiriere
de skateboarduri, închiriere de snowboard-
uri, închiriere de echipament sportiv sau
pentru exerciții fizice, cursuri, antrenament
și instruire în domeniul sportului, organizare
de cursuri de instruire legate de sport,
organizare de jocuri educaționale, organizare
de tururi în scopuri instructive, organizarea
de ateliere de lucru, formare practică
(demonstrație, închirierea echipamentelor de
jocuri, închirierea de echipament pentru sport
(cu excepția vehiculelor), informații în materie
de divertisment, pictură pe față, servicii
de animatori, servicii de tabere de vară
(divertisment).

───────

(210) M 2021 03643
(151) 07/05/2021
(732) CANGO HARD & SOFT SRL, B-

DUL DECEBAL NR. 12, CAMERA
1, BL. S7, SC. 1, ET. 5, AP. 15,
SECTOR 3, BUCURESTI, 30967,
ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.VIORELE NR.51 BL.37, SC.2
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI,
040425, ROMANIA

(540)

FL TCAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

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

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

9. Software de inteligență artificială,
echipamente de procesare a datelor, dispozitive
pentru stocarea de date, aparate pentru
înregistrarea datelor, software pentru dezvoltare

de aplicații, procesoare pentru aplicații,
software pentru servere de aplicații, software
pentru simularea aplicațiilor, aplicații software
descărcabile, aplicație software pentru servicii
de cloud computing descărcabilă, software
pentru inteligență artificială și învățare automata,
software de inteligență artificială pentru analiză,
software de inteligență artificială pentru mașini
fără șofer, software de inteligență artificială
pentru vehicule, software de inteligență artificială
pentru supraveghere, dispozitive automate
de control al direcției pentru vehicule,
dispozitiv de înregistrare a datelor pentru
automobile, sisteme de control pentru condusul
autonom destinate vehiculelor, procesoare
(unități centrale de prelucrare), software pentru
cloud computing, software de monitorizare de
rețele tip cloud, software pentru servere de
cloud, servere cloud, software CMS (sistem
de gestionare a conținutului), aparate de
comunicații, concentratoare de comunicații,
unități de interfață de comunicare, modemuri de
comunicare, software de comunicații, software
de comunicare pentru conectarea rețelelor
informatice mondiale, aparate de comunicaţie
pentru vehicule, calculatoare pentru comunicații,
software de calculator pentru prelucrarea datelor
de comunicare, software pentru servere de
comunicații, software de aplicații de calculator,
aplicații de calculator pentru aparate de
navigație pentru vehicule descărcabile, aplicații
de calculator pentru comenzi auto descărcabile,
aplicații de calculator pentru comanda conducerii
automate de vehicule descărcabile, programe
de operare pentru calculatoare înregistrate sau
descărcabile, rețele de calculatoare, software
pentru sisteme de operare pe calculator,
sisteme de operare a calculatorului, software de
prelucrare a datelor, programe informatice care
permit accesul sau pentru controlul accesului,
programe de calculator pentru gestionarea
rețelelor înregistrate sau descărcabile, programe
de calculator pentru controlul autonom al
vehiculelor, programe de calculator pentru
conducerea asistată a vehiculelor înregistrate
sau descărcabile, programe de calculator pentru
conducerea autonomă a vehiculelor, programe
de calculator pentru navigarea autonomă
a vehiculelor înregistrate sau descărcabile,
programe de calculator pentru acționarea de
vehicule înregistrate sau descărcabile, software
informatic de uz comercial, programe informatice
pentru administrarea bazelor de date, software
pentru urmărirea comportamentului șoferilor,
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (API), pachete de
software de calculator, platforme de software
de calculator, platforme de software de
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calculator înregistrat sau descărcabil, software,
software de calculator pentru acționarea
de vehicule, calculatoare pentru vehicule
autonome, echipamente pentru colectarea de
date, echipamente pentru comunicarea de
date, hardware pentru comunicarea de date,
software pentru comunicarea de date, software
pentru comprimarea datelor, instrumente pentru
examinarea datelor fizice, sisteme de siguranță
electronice integrate pentru vehicule terestre,
portaluri inteligente pentru comunicare, software
interactive, interfețe (informatică), portaluri
pentru internetul lucrurilor (loT), software pentru
operare LAN(rețea locală), software de comandă
pentru mașini, software de calculator înregistrat
pentru conducere auto în siguranță, simulatoare
pentru simularea conducerii vehiculelor terestre,
simulatoare pentru conducerea sau controlul
vehiculelor, aplicații software de calculator,
descărcabile, instrumente pentru dezvoltarea
de software de calculator, drivere pentru
dispozitive, software pentru sisteme electronice
de asistență la condus, software de suport pentru
sisteme, aparate telematice, aparate terminale
telematice, aparate de telemetrie, software
pentru gestionarea traficului, software utilitar,
aplicații software pentru web descărcabile.
42. Administrarea drepturilor utilizatorilor în
rețele de calculatoare, platformă ca serviciu
(paas), întreținerea programelor de calculator,
servicii de proiectare tehnologică, platforme
pentru inteligență artificială sub formă de
software ca serviciu (saas), furnizarea de
programe de calculator cu inteligență artificială în
rețele de date, servicii software ca serviciu (saas)
care oferă software pentru învățare automată,
învățare aprofundată și rețele neurale profunde,
servicii de analiză de date tehnice, dezvoltare de
sisteme pentru prelucrarea de date

───────

(210) M 2021 03644
(151) 07/05/2021
(732) DANIEL IVASCU, STR.UNIRII,

NR.30A, JUD. MARAMURES,
BORSA, 435200, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

FORMAPURA by
IVASCU ARCHITECTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.01

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare, servicii de comert cu amanuntul,
ridicata si on-line inclusiv de decoratiuni
interioare si de articole destinate realizarii
decoratiunilor interioare, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, servicii
de agenţii de import-export, administrarea,
organizarea si managementul afacerilor.
42. Proiectarea de decoraţiuni interioare,
consultanta in decoraţiuni interioare, design
arhitectural pentru decoraţiuni interioare, servicii
de consultanta in materie de decoraţiuni
interioare, servicii de proiectare privind
decoraţiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decoraţiunile interioare
pentru locuinţe, design de decoraţiuni interioare
pentru magazine, consultanță privind alegerea
materialelor pentru tapițarea mobilierului
(decorațiuni interioare), consultanță privind
alegerea perdelelor (decorațiuni interioare),
consultanță privind alegerea huselor detașabile
pentru mobilier (decorațiuni interioare).

───────
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(210) M 2021 03645
(151) 07/05/2021
(732) S.C. ELLY FOOD TRADITIONAL

S.R.L., STRADA AVIATOR
COMANDOR DUMITRU
BERBUNSCHI, NR. 32A,
JUD. BOTOSANI, FLĂMÂNZI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

mica Jersey

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 03.04.02; 26.01.01

(591) Culori revendicate: maro( Pantone
4645C), negru, alb

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile

───────

(210) M 2021 03646
(151) 07/05/2021
(732) S.C. ELLY FOOD TRADITIONAL

S.R.L., STRADA AVIATOR
COMANDOR DUMITRU
BERBUNSCHI, NR. 32A,
JUD. BOTOSANI, FLĂMÂNZI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

mica Muu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 03.04.02; 26.01.01

(591) Culori revendicate:maro ( Pantone
4645C), negru, alb

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────
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(210) M 2021 03647
(151) 07/05/2021
(732) S.C. ELLY FOOD TRADITIONAL

S.R.L., STRADA AVIATOR
COMANDOR DUMITRU
BERBUNSCHI NR. 32A, JUDEȚUL
BOTOȘANI, FLĂMÂNZI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Mica Bee

(531) Clasificare Viena:
03.04.11; 26.01.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
4645C), alb, negru

(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.

───────

(210) M 2021 03648
(151) 07/05/2021
(732) S.C. ELLY FOOD TRADITIONAL

S.R.L., STRADA AVIATOR
COMANDOR DUMITRU
BERBUNSCHI NR. 32A, JUDEȚUL
BOTOȘANI, FLĂMÂNZI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Mica Mee

(531) Clasificare Viena:
03.04.11; 26.01.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, maro (Panrone
4645C), negru

(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.

───────
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(210) M 2021 03650
(151) 07/05/2021
(732) ART FASHION CONCEPT S.R.L.,

STR. VITIOARA NR. 28-30, AP. 14,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 032312,
ROMANIA

(540)

AF ART FASHION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2021 03651
(151) 07/05/2021
(732) S.C. ELLY FOOD TRADITIONAL

S.R.L., STRADA AVIATOR
COMANDOR DUMITRU
BERBUNSCHI NR. 32A, JUDEȚUL
BOTOȘANI, FLĂMÂNZI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Mica fermă din
Fămânzi, Botoșani

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 29.01.14; 06.19.05

(591) Culori revendicate:maro ( Pantone
4645C), negru, Alb

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
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, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────

(210) M 2021 03652
(151) 07/05/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, B-DUL

FICUSULUI NR. 44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

iFIGHT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde deschis,
negru, gri

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

16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, carti, cataloage, fluturaşi publicitari,
reviste (publicaţii periodice), publicatii periodice,
buletine informative, ziare, brosuri, fotografii
(tipărite), ilustratii, materiale tiparite, cutii din
hartie sau carton, calendare, mape pentru
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hârtii/ dosare din plastic pentru hartii, agende,
papetarie, servetele de masa din hartie, fete de
masa din hartie, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, cutii din hârtie sau
carton, publicatii tiparite, panouri publicitare din
hârtie sau carton, invitaţii (papetărie), carton,
cataloage, suporturi de pahare din hârtie, plicuri
(papetărie, suporturi pentru farfurie din hârtie,
folie din plastic pentru împachetat, postere,
publicaţii tipărite, hârtie de împachetat/hârtie de
ambalat, etichete din hârtie sau carton.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea 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 comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, închirierea automatelor pentru vânzarea
de produse.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului, difuzarea
prin intermediul televizorului
41. Academii (educaţie), transfer de know-
how (instruire), furnizarea de informaţii în
domeniul educaţie, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, producţia de
programe radio şi de televiziune, organizarea
şi susţinerea de seminarii, predare/servicii

educaţionale/servicii de instruire, oganizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), producţia de
spectacole, servicii de divertisment, închirierea
de decoruri pentru spectacole, servicii de
amuzament, organizarea de activitati sportive si
competitii sportive (educație sau divertisment),
activitati sportive, organizarea de competitii
sportive si evenimente sportive.

───────

(210) M 2021 03656
(151) 07/05/2021
(732) ALFA MEDICAL SERVICES SRL,

SOS VITAN NR. 12, BL. V50B,
SC. 2, ET. P, AP. 32, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041252, ROMANIA

(540)

ALFAPOLYCLINICS
ÎMPREUNĂ PENTRU

SĂNĂTATEA TA!

(531) Clasificare Viena:
05.03.06; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Întocmire de rapoarte cu privire la aspecte
legate de îngrijirea sănătății (lucrări de birou).
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, ambulatorii, asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
medicală la domiciliu, consiliere în materie
de sănătate, consiliere legată de nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță în
domeniul nutriției și al dietelor, consultanță
în nutriție, consiliere și consultanță legate de
stilul de viață în scop medical, consiliere cu
privire la diete și nutriție, consultanță privind
îngrijirea sănătății, consultanță profesională în
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materie de nutriție, consultanță profesională în
materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, controale
medicale, dezvoltarea programelor individuale
de reabilitare fizică, evaluarea controlului
greutății, evaluarea riscului asupra sănătăţii,
fizioterapie, furnizare de informații despre
consiliere în domeniul dieteticii și alimentației,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
furnizare de informații despre controale fizice,
furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutritive, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutriție, furnizare
de informații nutriționale despre alimente,
furnizare de informații referitoare la nutriție,
furnizare de informații în materie de sănătate,
furnizare de informații în materie de sănătate
prin telefon, furnizare de servicii online de fișe
medicale, cu excepția odontologiei, furnizare
de servicii privind programe de pierdere în
greutate, furnizarea de servicii de îngrijire a
sănătății la domiciliu, masaj, informații referitoare
la masaj, monitorizarea pacienților, orientare
dietetică și nutrițională, planificare familială,
planificare și supraveghere a dietei pentru
scăderea în greutate, planificare și supraveghere
în materie de regimuri alimentare, planificare
de programe de scădere în greutate, reabilitare
fizică, recomandări în materie de alergii, servicii
consultative privind controlul greutății, servicii
consultative privind pierderea în greutate, servicii
consultative în domeniul dieteticii, servicii de
analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii de clinici medicale și
de sănătate, servicii de consiliere medicală în
materie de dietă, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de consiliere
referitoare la diete, servicii de consiliere și
consultanță în domeniul nutriției, servicii de
asistență pentru bolnavi la domiciliu, servicii
de asistență sanitară la domiciliu, servicii
de consultanță legate de nutriție, servicii de
consultanță referitoare la îngrijirea sănătății,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de consultanță în vederea
pierderii în greutate, servicii de consultanță
în domeniul alăptării, servicii de consultare
în legătură cu masajul, servicii de degrevare
a familiei persoanei cu handicap sub formă
de asistență medicală la domiciliu, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de servicii de asistență medicală,
servicii de dietetică, servicii de electroterapie ca
metodă de fizioterapie, servicii de fizioterapie,
servicii de gestionare a greutății, servicii de
infirmerie la domiciliu, servicii de informare
cu privire la asistența sanitară, servicii de
informare și consiliere cu privire la sănătate,

servicii de informații medicale furnizate pe
internet, servicii de logopedie, servicii de masaj
la picioare, servicii de planificare de regimuri
de slăbit, servicii de îngrijire medicală pentru
pacienții internați și externi, servicii de îngrijire
postnatală pentru femei, servicii de reflexologie,
servicii medicale, servicii pentru planificarea
programelor de scădere în greutate, servicii
pentru scăderea în greutate, servicii prestate de
dieteticieni, servicii oferite de clinici medicale,
servicii patologice cu privire la tratamentul
persoanelor, studii de evaluare a riscului privind
starea de sănătate, studii de evaluare a sănătății,
supervizare de programe de pierdere în greutate,
teste de condiție fizică, tratamente pentru
controlul greutății, tratamente terapeutice pentru
corp, tratamente terapeutice pentru față, tratarea
alergiilor.

───────

(210) M 2021 03657
(151) 07/05/2021
(732) ASOCIATIA GREATHRS,

COMUNA 1 DECEMBRIE, STR. 13
NR. 17, JUDEȚUL ILFOV, SAT 1
DECEMBRIE, ILFOV, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA
NR.48, BL. D-10, AP.3, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ANGAJEZ 45+

(531) Clasificare Viena:
24.17.05; 26.01.03; 27.05.01; 27.07.01

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

35. Servicii de consultanță în afaceri,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de fidelizare, motivare și
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recompensare, servicii de relații cu publicul,
analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, administrare în materie
de activități de marketing, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, asistență în
materie de management pentru promovarea
afacerilor, asistență în afaceri privind identitatea
corporativă, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, campanii de marketing,
compilare, producție și diseminare de material
publicitar, concepere de material publicitar,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare
de statistici privind publicitatea, dezvoltare de
concepte de marketing, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea și implementarea
de strategii de marketing pentru alte
persoane, estimări pentru marketing, evaluare
a impactului publicității asupra publicului,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, marketing
afiliat, marketing de produse și servicii pentru
alte persoane, marketing pentru evenimente,
negociere de contracte de publicitate pentru terți,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
promovare de evenimente speciale, servicii de
franciză pentru asistență de marketing, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme sociale, servicii de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii publicitare privind recrutarea
de personal, consilierea managementului privind
recrutarea de personal, consultanță în materie
de relocalizare a firmelor, organizarea afacerilor,
servicii de consultanță și de management al
afacerilor, servicii de intermediere referitoare la
publicitate.
41. Servicii educative și de instruire, producție
audio, video și multimedia și fotografie,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, educație și instruire,
fotoreportaje, îndrumare, organizare de gale,
organizare de webinare, organizare și găzduire
de ceremonii de decernare de premii, producție
de documentare, producție de programe de
televiziune în direct, producție de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
servicii de educație, instruire și divertisment.

───────

(210) M 2021 03658
(151) 08/05/2021
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALA

NR. 1, JUDEȚUL VALCEA,
FRANCESTI, VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCURESTI,
020392, ROMANIA

(540)

La Provincia PUIUL
MARINAT Hrănit Sănătos

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, verde, mov,
alb

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

29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte nu vii.

───────
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(210) M 2021 03659
(151) 08/05/2021
(732) SC PODGORIA SILVANIA SRL,

STR. PARTIZANILOR NR. 45,
JUDEȚUL SĂLAJ, SIMLEU
SILVANIEI, SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)
MAGURA SILVANIEI

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 03660
(151) 09/05/2021
(732) PÂNTEC SACRU SRL, SAT

BĂLANU, COMUNA STĂNEȘTI,
STRADA ȘCOLII NR. 3, CAMERA
1, JUDEȚUL GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
Pântec Sacru, Adaugă

Magie Nașterii Tale
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, îngrijire
medicală, consultanță privind îngrijirea sănătății.

───────
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