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Cereri Mărci publicate în 15/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02861 08/04/2021 ASOCIAȚIA ÎN APĂRAREA

MEDICILOR
aam asociația în apărarea
medicilor

2 M 2021 02862 08/04/2021 TOP ACTIV CLASS SRL INCEPTION by the sea

3 M 2021 02863 08/04/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR CURS DE BUSINESS

4 M 2021 02864 08/04/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR CLASA BUSINESS

5 M 2021 02865 08/04/2021 FOR DESIGN SRL FORDESIGN

6 M 2021 02866 08/04/2021 F.B.S. COMPANY SRL la Nonna la cuptorul cu lemne

7 M 2021 02867 08/04/2021 DONA. LOGISTICA S.A. Farmacia DONA Frecție galenică
Relaxare musculară cu extract
de Gheara Diavolului

8 M 2021 02868 08/04/2021 DONA. LOGISTICA S.A. Farmacia DONA Frecție galenică
Respirație ușoară cu extract de
Cimbrișor

9 M 2021 02869 08/04/2021 METRIC TOOLS S.R.L. METRIC SHOP

10 M 2021 02870 08/04/2021 CODRUȚ ERDEI
FLAVIU-ALIN DUCIUC

cafizzio EST. 2021

11 M 2021 02872 08/04/2021 ECOFERTIL BIOVIT SRL Vermi Stim

12 M 2021 02873 08/04/2021 PETRICA IVAN N NOMA

13 M 2021 02874 08/04/2021 PACHAMAMA SRL-D THE EMPANADAS FACTORY

14 M 2021 02875 08/04/2021 MIHAI-BOGDAN DIACONU Urban Grill

15 M 2021 02876 08/04/2021 CTE SOLUTION - UTILAJE
SPECIALIZATE S.R.L.

CTE SOLUTION

16 M 2021 02877 08/04/2021 BILIUS-WATCH S.R.L. BILIUS

17 M 2021 02878 08/04/2021 SALEH ABDULAZIZ BABAKER
SONS CO. FOR TRADING &
CONTRACTING

ABU KASS

18 M 2021 02879 08/04/2021 KIDS MEDIA PRO S.R.L. ZIZOO

19 M 2021 02880 08/04/2021 ARTI MONDO ANG SRL DACIA Babic de Buzău

20 M 2021 02881 08/04/2021 ARTI MONDO ANG SRL DACIA Cârnați de pitușcă

21 M 2021 02882 08/04/2021 ARTI MONDO ANG SRL DACIA Pitușcă de Buzău

22 M 2021 02883 08/04/2021 ALPHA MEDICA STEM CLINIC
S.R.L.

Alpha Medica inovăm pentru
sănătate
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 02884 08/04/2021 CERVISIA SRL CIBIS

24 M 2021 02885 08/04/2021 ANCA-SORINA TRUTA UNTOLD STORY

25 M 2021 02886 08/04/2021 MASTERANGE ROMANIA SRL BEST PRESCHOOL

26 M 2021 02887 08/04/2021 CĂLIN MARIAN LEMNARU Gorjanna

27 M 2021 02888 08/04/2021 CĂLIN MARIAN LEMNARU Fabrica de Mâncare

28 M 2021 02889 08/04/2021 MASTERANGE ROMANIA SRL BEST Kindergarten

29 M 2021 02890 08/04/2021 ȘTEFAN-ALEXANDRU NANU
JEAN SASU
EMILIAN NEGULESCU

nuba HOME nuba
SUMMERVIBES nuba CAFE
nuba BEACH CLUB

30 M 2021 02891 08/04/2021 RANKINE SRL TJ THIA JEWELLERY

31 M 2021 02892 08/04/2021 MASTERANGE ROMANIA SRL British Education & Sports Tiriac
Preschool

32 M 2021 02893 08/04/2021 ROMANIA HYPERMARCHE SA Creme d'Or de la cora

33 M 2021 02894 08/04/2021 OMV PETROM S.A. UTILIO

34 M 2021 02895 08/04/2021 POIANA CAILOR SRL PAUL'S HORSES EQUESTRIAN
RETREAT

35 M 2021 02896 08/04/2021 ANTENA TV GROUP SA POVESTI DE FAMILIE

36 M 2021 02897 08/04/2021 POIANA CAILOR SRL PAUL'S LODGE EQUESTRIAN
RETREAT

37 M 2021 02898 08/04/2021 RUBIK ALTERNATIVE
EDUCATION SRL

RUBIK SCHOOL

38 M 2021 02899 08/04/2021 CG VESTOR FACILITY SRL Vestor Trade like an investor

39 M 2021 02900 08/04/2021 POIANA CAILOR SRL PAUL'S FORREST
EQUESTRIAN RETREAT

40 M 2021 02901 08/04/2021 POIANA CAILOR SRL SINGURENI MANOR
EQUESTRIAN RETREAT

41 M 2021 02902 08/04/2021 SC CHARISMILE SRL CHARISMILE

42 M 2021 02903 08/04/2021 PAVEL-CRISTIAN BULAI
COSTEL-CATALIN MATEI

fresso

43 M 2021 02904 08/04/2021 IDEAL FOODPACK SRL IDEAL FOODPACK Packaging
for the new millennium

44 M 2021 02905 08/04/2021 CG VESTOR FACILITY SRL vestor.ro

45 M 2021 02906 08/04/2021 ANA-IRINA GRIGORESCU RAVE Babe A fest wear concept

46 M 2021 02907 08/04/2021 MELOR DISTRIBUTION
COMPANY SRL

KARPATICUM WEALTH
OF NATURE AUTHENTIC
BEVERAGES
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
47 M 2021 02909 08/04/2021 S.C. CASA DE VINURI BECIU

S.R.L.
BECIU CASA DE VINURI Strop
de grai ALB

48 M 2021 02910 08/04/2021 BOGDAN-IONUŢ DUMITRACHE 1ZERO 1

49 M 2021 02911 08/04/2021 DAYSPORTCOM SRL RO PLAYER

50 M 2021 02911 08/04/2021 DAYSPORTCOM SRL RO PLAYER

51 M 2021 02912 08/04/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

neo FLOREASCA LAKE

52 M 2021 02914 08/04/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

neo TIMPURI NOI

53 M 2021 02915 08/04/2021 URSUS BREWERIES SA Împreuna trăim fotbal. Împreună
mergem mai departe

54 M 2021 02916 08/04/2021 KARI & ANDREI & CO S.R.L. COMPLEX BUREBISTA
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(210) M 2021 02861
(151) 08/04/2021
(732) ASOCIAȚIA ÎN APĂRAREA

MEDICILOR, STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 57,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

aam asociația în
apărarea medicilor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
338C), mov (Pantone 7677C)

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea și coordonarea
conferințelor, congreselor și simpozioanelor,
servicii educaționale, servicii de instruire.

───────

(210) M 2021 02862
(151) 08/04/2021
(732) TOP ACTIV CLASS SRL, STR.

FAGETULUI NR. 50, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

INCEPTION by the sea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

36. Investiții imobiliare.
───────

(210) M 2021 02863
(151) 08/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060013, ROMANIA

(540)
BCR CURS DE BUSINESS

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────
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(210) M 2021 02864
(151) 08/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060013, ROMANIA

(540)
BCR CLASA BUSINESS

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 02865
(151) 08/04/2021
(732) FOR DESIGN SRL, STR. ZAMCEI,

NR. 7, JUDETUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

FORDESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (RAL
2000), negru (RAL 9005)

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2021 02866
(151) 08/04/2021
(732) F.B.S. COMPANY SRL, STR.

ALEXANDRU CIURCU, NR. 20,
CASA 2, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500173, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

la Nonna la cuptorul cu lemne

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 05.03.17

(591) Culori revendicate:verde, maro, crem,
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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 02867
(151) 08/04/2021
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDETUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Farmacia DONA Frecție
galenică Relaxare

musculară cu extract
de Gheara Diavolului

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.05.20

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3135C), verde (Pantone 374C), mov
(Pantone 7597C), Negru, Alb

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

5. Loțiuni de uz farmaceutic, mentol, preparate
și articole sanitare.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 02868
(151) 08/04/2021
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDETUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Farmacia DONA Frecție
galenică Respirație ușoară

cu extract de Cimbrișor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 06.19.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3135C), verde (Pantone 374C, 359C),
roz (Pantone 7597C), Negru, Alb

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

5. Loțiuni de uz farmaceutic, mentol, preparate
și articole sanitare.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────
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(210) M 2021 02869
(151) 08/04/2021
(732) METRIC TOOLS S.R.L., STR.

MARTIR HERMAN SPORER,
CAM. 1, BL. 38, SC. D, AP. 12,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, ROMANIA

(540)

METRIC SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a maşini,
maşini-unelte, unelte acţionate electric, motoare
(cu excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre), componente de cuplare şi transmisie
a maşinilor, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, betoniere, compactoare,
maşini compactoare, palane electrice, palane
(maşini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (maşini), palane manuale de
siguranţă, palan cu melc (piese pentru maşini),
palane de roţi dinţate (piese pentru maşini,
generatoare curent, malaxoare, malaxoare
de beton, maşini amestecătoare (malaxoare),
maşini de tăiat, dispozitive de tăiat sub formă
de piese de maşini, maşini electrice de tăiat,
maşini de tăiat, maşini de tăiat metale (maşini),
maşini de tencuit, pompe de combustibil pentru
motoare, pompe de ulei pentru motoare, pompe
de apă acţionate cu motor, pompe, aparate
de pompare (maşini), instalaţii de pompare
de fluide, ansambluri pompă-motor, maşini de
săpat, maşini pentru vopsit, maşini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, maşini vibratoare, maşini de frecat

pentru pardoseală, scule electrice, scule
pneumatice portabile, scule de mână electrice,
scule pentru şlefuire (acţionate electric), scule
abrazive folosite cu maşini, dispozitive pentru
tăiat plăci ceramice (scule electrice), maşini,
maşini-unelte şi scule şi aparate acţionate
electric pentru fixat şi asamblat, maşini de
găurit, echipament pentru măturare, curăţare
şi spălare, maşini de construcţie, maşini de
ridicat folosite în construcţii, echipament pentru
construcţii (exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul referitoare la maşini, maşini-
unelte, unelte acţionate electric, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare şi transmisie a maşinilor,
cu excepţia celor pentru vehiculele terestre,
betoniere, compactoare, maşini compactoare,
palane electrice, palane (maşini), palane
pneumatice, palane cu cablu, palane cu melc
(maşini), palane manuale de siguranţă, palan
cu melc (piese pentru maşini), palane de
roţi dinţate (piese pentru maşini, generatoare
curent, malaxoare, malaxoare de beton, maşini
amestecătoare (malaxoare), maşini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
maşini, maşini electrice de tăiat, maşini de
tăiat, maşini de tăiat metale (maşini), maşini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acţionate cu motor, pompe, aparate de
pompare (maşini), instalaţii de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor. maşini de
săpat, maşini pentru vopsit, maşini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, maşini vibratoare, maşini de frecat
pentru pardoseală, scule electrice, scule
pneumatice portabile, scule de mână electrice,
scule pentru şlefuire (acţionate electric), scule
abrazive folosite cu maşini, dispozitive pentru
tăiat plăci ceramice (scule electrice), maşini,
maşini-unelte şi scule şi aparate acţionate
electric pentru fixat şi asamblat, maşini de
găurit, echipament pentru măturare, curăţare
şi spălare, maşini de construcţie, maşini de
ridicat folosite în construcţii, echipament pentru
construcţii, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la maşini, maşini-
unelte, unelte acţionate electric, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare şi transmisie a maşinilor,
cu excepţia celor pentru vehiculele terestre,
betoniere, compactoare, maşini compactoare,
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palane electrice, palane (maşini), palane
pneumatice, palane cu cablu, palane cu melc
(maşini), palane manuale de siguranţă, palan
cu melc (piese pentru maşini), palane de
roţi dinţate (piese pentru maşini, generatoare
curent, malaxoare, malaxoare de beton, maşini
amestecătoare (malaxoare), maşini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
maşini, maşini electrice de tăiat, maşini de
tăiat, maşini de tăiat metale (maşini), maşini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acţionate cu motor, pompe, aparate de
pompare (maşini), instalaţii de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, maşini de
săpat, maşini pentru vopsit, maşini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, maşini vibratoare, maşini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
şlefuire (acţionate electric), scule abrazive
folosite cu maşini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), maşini, maşini-
unelte şi scule şi aparate acţionate electric
pentru fixat şi asamblat, maşini de găurit,
echipament pentru măturare, curăţare şi spălare,
maşini de construcţie, maşini de ridicat folosite
în construcţii, echipament pentru construcţii,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare şi
transmisie a maşinilor, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, betoniere, compactoare,
maşini compactoare, palane electrice, palane
(maşini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (maşini), palane manuale de
siguranţă, palan cu melc (piese pentru maşini),
palane de roţi dinţate (piese pentru maşini,
generatoare curent, malaxoare, malaxoare
de beton, maşini amestecătoare (malaxoare),
maşini de tăiat, dispozitive de tăiat sub formă
de piese de maşini, maşini electrice de tăiat,
maşini de tăiat, maşini de tăiat metale (maşini),
maşini de tencuit, pompe de combustibil pentru
motoare, pompe de ulei pentru motoare, pompe
de apă acţionate cu motor, pompe, aparate
de pompare (maşini), instalaţii de pompare
de fluide, ansambluri pompă-motor, maşini de
săpat, maşini pentru vopsit, maşini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, maşini vibratoare, maşini de frecat
pentru pardoseală, scule electrice, scule
pneumatice portabile, scule de mână electrice,
scule pentru şlefuire (acţionate electric), scule
abrazive folosite cu maşini, dispozitive pentru
tăiat plăci ceramice (scule electrice), maşini,

maşini-unelte şi scule şi aparate acţionate
electric pentru fixat şi asamblat, maşini de
găurit, echipament pentru măturare, curăţare
şi spălare, maşini de construcţie, maşini de
ridicat folosite în construcţii, echipament pentru
construcţii, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
administrarea, organizarea şi managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02870
(151) 08/04/2021
(732) CODRUȚ ERDEI, STR. ARINULUI

NR. 4, BL. 12, AP. 33, JUDETUL
SATU-MARE, SATU-MARE, SATU
MARE, ROMANIA
FLAVIU-ALIN DUCIUC, STR.
DORNA, BL. CD22, AP. 2,
JUDETUL SATU-MARE, SATU-
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(740) OPREA I. PATRICIA DIANA -
CABINET INDIVIDUAL MARCI DE
PRODUSE SI SERVICII DESENE
SI MODELE INDUSTRIALE, STR.
DIMITRIE GUSTI, NR. 4-6, CORP
1, AP. 3A, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

cafizzio EST. 2021
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

30. Cafea, cafea de malț, esențe de cafea,
uleiuri de cafea, extracte de cafea și de cafea
de malț, concentrate de cafea, amestecuri de
cafea, băuturi din sau pe bază de cafea,
preparate pentru fabricarea de băuturi pe bază
de cafea, doze de cafea, capsule de cafea,
pliculețe cu cafea, înlocuitori de cafea, băuturi
din sau pe bază de înlocuitori de cafea,
ceaiuri, cacao și cafea artificială, zahăr și
înlocuitori ai acestora, orez, tapioca, sago,
făină şi preparate din cereale, paste și tăiței,
pâine, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi și alte
produse similare sub furmă de înghețată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, mirodenii,
ierburi conservate, gheaţă (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 02872
(151) 08/04/2021
(732) ECOFERTIL BIOVIT SRL,

STRADA CIREȘILOR NR. 22,
JUDEȚUL BOTOȘANI, DOROHOI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
Vermi Stim

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultura și silvicultură, rășini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor și
a blănurilor de animale, adezivi pentru utilizare
în industrie, chituri și alte materiale de umplere,
compost, bălegar, îngrășăminte, preparate
biologice pentru utilizare în industrie și științe,
medii de creștere, îngrășăminte și produse
chimice folosite în agricultură, horticultura și
silvicultură, îngrășăminte si produse chimice
pentru agricultură, horticultura și silvicultură.

───────

(210) M 2021 02873
(151) 08/04/2021
(732) PETRICA IVAN, STRADA PAJISTEI

NR. 30, BL. 1, ET. 12, AP. 116-117,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. ,
CALEA VITAN NR. 106, BL. V40,
SC. 3, ET. 3, AP. 69, CAMERA
2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

N NOMA

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.01.01; 26.01.04; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17

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

clase:
41. Servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, închirierea
echipamentelor audio, închirierea de aparate
cinematografice, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, planificarea
de petreceri [divertisment], servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, servicii de karaoke,
servicii de cluburi de noapte (divertisment):
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, organizarea de
evenimente, cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment): prezentarea prestațiilor live,
închirierea aparatelor de radio și televizoarelor,
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furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, organizarea și susținerea de
seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producția de spectacole, închirierea
de înregistrări sonore, închirierea de decoruri
pentru scenă, divertisment de televiziune,
închirierea aparatelor de înregistrare video,
închirierea casetelor video, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire): organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educaționale, pictură pe față, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire), predare/
servicii educaționale/servicii de instruire, transfer
de know-how (instruire): instruire practică
(demonstrații), furnizarea de facilități pentru
muzee (prezentări, expoziții), organizarea de
baluri, furnizarea facilităților de recreere.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni): servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
bufet, servicii de cantină, servicii de restaurant:
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), furnizarea de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii
de bucătari personali, decorare de alimente,
decorare de torturi, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare și
băuturi, închirierea sălilor de ședințe, servicii
de mâncare la pachet, servire de mâncare
destinată consumului imediat, organizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
servicii de club pentru furnizare.de mâncare și
băuturi, servicii specifice barurilor de cocteiluri.

───────

(210) M 2021 02874
(151) 08/04/2021
(732) PACHAMAMA SRL-D, STR.

FÂNTÂNELE NR. 7, AP. 247,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

THE EMPANADAS FACTORY

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.24

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

39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de pizza, livrare pe cale rutieră,
organizarea ridicării de produse, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, transport
și depozitare, livrare de alimente congelate
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, servicii oferite
de pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii ale bistrourilor,
servicii contractuale de alimentație, servicii de
baruri de sucuri de fructe, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
și bar, servicii pentru furnizarea de alimente,
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servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de bucătari personali, servicii
în domeniul gustărilor, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, sevicii de baruri care servesc bere,
servicii oferite de snack-baruri, rezervări la
restaurant, rezervări pentru restaurante și mese.

───────

(210) M 2021 02875
(151) 08/04/2021
(732) MIHAI-BOGDAN DIACONU,

STRDA ARȚARULUI NR. 5,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Urban Grill

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

43. Servicii de restaurant.
───────

(210) M 2021 02876
(151) 08/04/2021
(732) CTE SOLUTION - UTILAJE

SPECIALIZATE S.R.L., ȘOS.
BUCUREȘTI NR. 57, PARTER, SAT
CIOROGÂRLA, JUDEȚUL ILFOV,
COMUNA CIOROGÂRLA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CTE SOLUTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.09; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone Reflecting pond), turcoaz
(Biscay Bay)

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

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativa a
ordinelor de achiziție, publicitate, producția de
clipuri publicitare, asistenta in managementul
afacerilor, consultanta in organizarea si
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienta afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la sportivi, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de agenție de
informații comerciale, compilarea de informații
in baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, servicii de intermediere comerciala,
servicii de informații competitive, marketing,
servicii de lobby comercial, negocierea si
încheierea de tranzacții comerciale pentru
terti, furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii si vânzătorii de bunuri si
servicii, publicitate cu plata per click, servicii
de achiziție pentru terti, publicarea de texte
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terti,
sistematizarea informațiilor in baza de date
computerizate, scrierea de texte publicitare,
licitare, închirierea panourilor de afisaj, oferirea
de informații comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor,
servicii de intermediere comerciala, demonstrații
cu produse, negocierea contractelor de afaceri
pentru terti, închiriere de echipamente si mașini
de birou.

───────
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(210) M 2021 02877
(151) 08/04/2021
(732) BILIUS-WATCH S.R.L., STRADA

ADUNARII NR. 14, LOCALITATEA
PLOPENI, JUDEȚUL SUCEAVA,
SALCEA, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

BILIUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 24.15.01

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

14. Ceasuri de mână, ceasuri din fildeș, ceasuri
din fildeș și rășină, ceasuri din lemn stabilizat,
ceasuri din lemn stabilizat și rășină, ceasuri din
os de balenă stabilizat, ceasuri din dinte de
mamut, ceasuri din corn de bizon, ceasuri din
corn de buffalo, ceasuri din coral, ceasuri din
corn de căprioară, ceasuri din colț de morsă.
35. Publicitate și marketing, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasa ceasuri
de mână, ceasuri din fildeș, ceasuri din fildeș și
rășină, ceasuri din lemn stabilizat, ceasuri din
lemn stabilizat și rășină, ceasuri din os de balenă
stabilizat, ceasuri din dinte de mamut, ceasuri
din corn de bizon, ceasuri din corn de buffalo,
ceasuri din coral, ceasuri din corn de căprioară,
ceasuri din colț de morsă.

───────

(210) M 2021 02878
(151) 08/04/2021
(732) SALEH ABDULAZIZ BABAKER

SONS CO. FOR TRADING &
CONTRACTING, AL FURUISIA
STREET, AL MARWAH, RIYADH,
ARABIA SAUDITĂ

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
SRL, STRADA AUREL VLAICU NR.
94, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500178, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ABU KASS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb (Pantone 000C),
verde (Pantone 7733 C)

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

30. Orez
───────
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(210) M 2021 02879
(151) 08/04/2021
(732) KIDS MEDIA PRO S.R.L., STR.

UNITĂȚII NR. 3/8A, CAMERA 1,
APARTAMENT 1, SAT BALOTEȘTI,
JUDEȚUL ILFOV, COMUNA
BALOTEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

ZIZOO

(531) Clasificare Viena:
03.02.09; 29.01.15; 27.05.01

(591) Culori revendicate:fucsia, turcoaz,
portocaliu, verde, galben

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

9. Suporturi de stocare media, înregistrate
și descărcabile, software de calculator,
suporturi de înregistrare și stocare digitale
sau analogice, software de animație, filme
înregistrate, filme cinematografice înregistrate,
filme de televiziune înregistrate, desene
animate, DVD-uri, CD-uri, discuri video,
casete video, benzi audio, înregistrări video,
înregistrări audio, înregistrări audio-vizuale,
calculatoare personale, laptopuri, computere
portabile, tablete, computere portabile, carduri
de memorie, stick-uri de memorie, aparate de
memorie, dispozitive de memorie, software de
calculator și aplicații software, descărcabile,
pentru utilizare pe computere personale,
laptopuri, dispozitive mobile, telefoane mobile și
tablete, software de realitate virtuală, software
de jocuri, software destinat activităților și jocurilor
educative, software de jocuri pe calculator,
programe de jocuri electronice, mousepad,
huse pentru laptop, ochelari, ochelari de soare
și carcase pentru acestea, ochelari pentru
sport, huse pentru camere, huse pentru player
media portabil, huse pentru tablele, publicații
electronice descărcabile, publicații electronice

sub formă de reviste descărcabile, publicații
electronice descărcabile pentru copii, suporturi
educaționale descărcabile, telefoane mobile,
curele și huse pentru telefoane mobile, huse
decorative, de protecție și de transport, adaptate
pentru telefonul mobil, tabletă sau laptop,
aplicații software pentru telefoane mobile,
aplicații software pentru dispozitive mobile,
căști audio, căști pentru izolare fonică pentru
copii, fișiere de imagini, descărcabile, fișiere
de muzică, descărcabile, cărți electronice, cărți
electronice pentru copii, cărți audio pentru copii,
programe interactive de jocuri video, păpuși și
personaje virtuale interactive, și anume, bunuri
virtuale descărcabile sub formă de programe
de calculator cu păpuși interactive și caractere
virtuale și animale pentru utilizare în lumi virtuale
online, magneți, piese și accesorii pentru toate
produsele menționate anterior.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii de divertisment
pentru copii, furnizarea, aranjarea și/sau
organizarea de jocuri, divertisment interactiv
online, jocuri online, producție video, servicii de
bibliotecă video, servicii de divertisment video,
producția și/sau furnizarea de programe de
televiziune, filme, desene animate, videoclipuri,
spectacole live, evenimente, productie de
spectacole de divertisment și programe
interactive pentru distribuție prin televiziune,
cablu, satelit, suport audio și video, cartușe,
discuri laser, discuri de calculator și mijloace
electronice, prezentare de spectacole live,
producție de animație, programare (programare)
de televiziune, furnizarea de divertisment și
educație prin intermediul unui site web cu
jocuri educaționale interactive, desene animate,
videoclipuri și literatură, furnizarea de cărți
electronice online care nu pot fi descărcate,
servicii de publicare (publishing), servicii de
editare video digitală, audio și multimedia,
publicarea de cărți, publicarea de materiale
tipărite, publicarea de buletine informative,
editare de reviste, editare de cărți electronice,
servicii de parcuri de distracții, furnizarea de
facilități de recreere, furnizarea de servicii de
sală de jocuri pentru copii, organizarea și
prezentarea spectacolelor de circ, organizarea
și prezentarea de spectacolelor de varietăți,
producții de teatru și teatru de păpuși, producție
de spectacole, servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizare de spectacole (servicii
de impresari), servicii de divertisment, servicii de
informare, consultanță și consiliere referitoare la
toate serviciile menționate anterior.

───────
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(210) M 2021 02880
(151) 08/04/2021
(732) ARTI MONDO ANG SRL, ALEEA

CASTANILOR NR. 9, JUDEȚUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

DACIA Babic de Buzău

(531) Clasificare Viena:
19.09.01; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne, cârnaţi, carne şi produse din carne,
preparate din carne, alimente din carne, carne de
porc, babic, Pituşcă, carne proaspătă, mezeluri.
35. Publicitate şi marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online şi offline cu produsele din clasa 29: carne,
cârnaţi, carne şi produse din carne, preparate din
carne, alimente din carne, carne de porc, babic,
pituşcă, carne proaspătă, mezeluri.

───────

(210) M 2021 02881
(151) 08/04/2021
(732) ARTI MONDO ANG SRL, ALEEA

CASTANILOR NR. 9, JUDEȚUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

DACIA Cârnați de pitușcă

(531) Clasificare Viena:
19.09.01; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne, cârnaţi, carne şi produse din carne,
preparate din carne, alimente din carne, carne de
porc, babic, pituşcă, carne proaspătă, mezeluri.
35. Publicitate şi marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online şi offline cu produsele din clasa 29: carne,
cârnaţi, carne şi produse din carne, preparate din
carne, alimente din carne, carne de porc, babic,
pituşcă, carne proaspătă, mezeluri.

───────
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(210) M 2021 02882
(151) 08/04/2021
(732) ARTI MONDO ANG SRL, ALEEA

CASTANILOR NR. 9, JUDEȚUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

DACIA Pitușcă de Buzău

(531) Clasificare Viena:
19.09.01; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne, cârnaţi, carne şi produse din carne,
preparate din carne, alimente din carne, carne de
porc, babic, pituşcă, carne proaspătă, mezeluri.
35. Publicitate şi marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online şi offline cu produsele din clasa 29: carne,
cârnaţi, carne şi produse din carne, preparate din
carne, alimente din carne, carne de porc, babic,
pituşcă, carne proaspătă, mezeluri.

───────

(210) M 2021 02883
(151) 08/04/2021
(732) ALPHA MEDICA STEM CLINIC

S.R.L., STR. PRINCIPALA NR.
31, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,
SAT GEMENEA BRATULESTI,
COMUNA VOINESTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

Alpha Medica inovăm
pentru sănătate

(531) Clasificare Viena:
26.13.01; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#439686, HEX #2A8775, HEX
#64B1A3), gri (HEX #686766)

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

44. Servicii medicale clinice, asistenţă medicală,
servicii de centre de sănătate, servicii de
ortopedie-traumatologie, servicii de chirurgie
generală, servicii de dermatologie şi medicină
estetică, servicii de endocrinologie, servicii de
ginecologie, servicii de medicină regenerativă,
servicii de terapii celulare regenerative (terapii
cu celule stem), servicii de laserterapie de
joasă frecvenţă, servicii de terapie fotodinamică,
servicii de terapie cu oxigen intravenos, servicii
de terapie cu oxigen hiperbaric.

───────
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(210) M 2021 02884
(151) 08/04/2021
(732) CERVISIA SRL, STR. V NR. 6,

JUDEȚUL SIBIU, CRISTIAN, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

CIBIS

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 03.01.25; 19.01.01; 26.01.01;
26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

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

32. Bere și produse de bere, preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
nealcoolice, bere blondă, bere brună, bere fără
alcool, bere neagră (cu malț prăjit), băuturi pe
bază de bere, beri artizanale, ipa (bere blondă
indiană), coctailuri pe bază de bere, bere din
malț, înlocuitor de bere, beri aromatizate, must
de bere, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, concentrate utilizate în prepararea
băuturilor răcoritoare, esențe pentru fabricarea
băuturilor, altele decât uleiurile esențiale,
extracte de hamei pentru prepararea unor
băuturi, extracte pentru prepararea băuturilor,
altele decât uleiurile esenșiale, extracte din
hamei pentru fabricarea berii, sirop de malț
pentru băuturi, prafuri pentru prepararea de
băuturi, siropuri pentru prepararea băuturilor,
ape, băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
care conțin vitamine, băuturi energizante, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi îmbogățite cu
nutrimente, sucuri, cidru fără alcool.

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
cidru alcoolic, băuturi alcoolice pre-amestecate,
băuturi spirtoase, cocteiluri, vin, lichioruri, esențe
alcoolice, altele decât uleiurile esențiale, extracte
alcoolice, altele decât uleiurile esențiale.

───────

(210) M 2021 02885
(151) 08/04/2021
(732) ANCA-SORINA TRUTA, STR.

GAROFITEI NR. 16, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
UNTOLD STORY

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

41. Servicii de regie și producție de filme, altele
decât pentru filmele cu scop publicitar.

───────

(210) M 2021 02886
(151) 08/04/2021
(732) MASTERANGE ROMANIA

SRL, SOS. NORDULUI NR.
24-26, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

BEST PRESCHOOL

(531) Clasificare Viena:
02.05.23; 20.07.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02

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

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare.
41. Educație sportivă, servicii educative, de
divertisment și sportive, servicii furnizate de
grădinițe (educație sau divertisment), educație și
instruire, servicii de tabere de vară (divertisment
și educație).
43. Servicii oferite de grădinițe și centre de
supraveghere de zi, servicii de grădinițe pentru
copii, servicii oferite de creșe de copii, furnizare
de programe după școală, furnizare de programe
înainte de școală, furnizare de servicii de creșe
(altele decât școlile), servicii de îngrijire de copii
preșcolari și sugari în centre de îngrijire de zi,
servicii de tip rezidențial pentru copii, servicii de
supraveghere de zi (masă și cazare).

───────

(210) M 2021 02887
(151) 08/04/2021
(732) CĂLIN MARIAN LEMNARU,

ALEEA FÂNTÂNII NR. 2A,
JUDEȚUL GORJ, TÂRGU JIU,
GORJ, ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Gorjanna

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

29. Carne, alimente pe bază de carne, produse
din carne. bacon (slănină), mezeluri, șuncă, ficat,
cărnuri sărate, cârnați, burtă.
35. Publicitate, strângerea la un loc în folosul
terților, a unei game variate de bunuri (cu
excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri (produse menționate
în clasa 29), servicii de vânzare cu amănuntul
oferite de o carmangerie.

───────

(210) M 2021 02888
(151) 08/04/2021
(732) CĂLIN MARIAN LEMNARU,

ALEEA FÂNTÂNII NR. 2A,
JUDEȚUL GORJ, TG. JIU, GORJ,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, ROMANIA

(540)
Fabrica de Mâncare

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

39. Servicii de transport de bunuri (produse
alimentare, mâncare), servicii curierat, livrarea
comenzilor, logistica transporturilor.

───────

(210) M 2021 02889
(151) 08/04/2021
(732) MASTERANGE ROMANIA

SRL, SOS. NORDULUI, NR.
24-26, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
BEST Kindergarten

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

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare.
41. Educație sportivă, servicii educative, de
divertisment și sportive, servicii furnizate de
grădinițe (educație sau divertisment), educație și
instruire, servicii de tabere de vară (divertisment
și educație).
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43. Servicii oferite de grădinițe și centre de
supraveghere de zi, servicii de grădinițe pentru
copii, servicii oferite de creșe de copii, furnizare
de programe după școală, furnizare de programe
înainte de școală, furnizare de servicii de creșe
(altele decât școlile), servicii de îngrijire de copii
preșcolari și sugari în centre de îngrijire de zi,
servicii de tip rezidențial pentru copii, servicii de
supraveghere de zi (masă şi cazare).

───────

(210) M 2021 02890
(151) 08/04/2021
(732) ȘTEFAN-ALEXANDRU NANU,

SAT CORNU DE JOS, COMUNA
CORNU, JUDEŢ PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA, ROMANIA
JEAN SASU, DRM.
REGIMENTULUI NR. 40, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA
EMILIAN NEGULESCU, STR.
TRAIAN NR. 129, CORP A, AP.
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

nuba HOME nuba
SUMMERVIBES nuba

CAFE nuba BEACH CLUB
(591) Culori revendicate:crem (HEX #edc86f),

maro (HEX #907e72), bleumarin (HEX
#3bc5f3), negru (HEX #000000), roz
( HEX #ef3871)

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
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 02891
(151) 08/04/2021
(732) RANKINE SRL, STR. HENRIETA

DELAVRANCEA GIBORY 16,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA,
300289, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

TJ THIA JEWELLERY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#403e3b), maro deschis (HEX
#ca9e6d), maro închis (HEX #bd8648)

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

14. Bijuterii, aliaje de argint, aliaje de rodiu,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, produse de bijuterie, articole
de bijuterie, aliaje din aur, bijuterii confecționate
din aur, bijuterii din aur, bijuterii fabricate din
argint.

───────
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(210) M 2021 02892
(151) 08/04/2021
(732) MASTERANGE ROMANIA

SRL, SOS. NORDULUI, NR.
24-26, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
British Education &

Sports Tiriac Preschool
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare.
41. Educație sportivă, servicii educative, de
divertisment și sportive, servicii furnizate de
grădinițe (educație sau divertisment), educație
și instruire, tabere de vară (divertisment și
educație).
43. Servicii oferite de grădinițe și centre de
supraveghere de zi, servicii de grădinițe pentru
copii, servicii oferite de creșe de copii, furnizare
de programe după școală, furnizare de programe
înainte de școală, furnizare de servicii de creșe
(altele decât școlile), servicii de îngrijire de copii
preșcolari și sugari în centre de îngrijire de zi,
servicii de tip rezidențial pentru copii, servicii de
supraveghere de zi.

───────

(210) M 2021 02893
(151) 08/04/2021
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

SOS. DUDESTI-PANTELIMON, NR.
73-75, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Creme d'Or de la cora

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Prăjituri și produse de cofetărie.
───────

(210) M 2021 02894
(151) 08/04/2021
(732) OMV PETROM S.A., STR.

CORALILOR NR. 22, SECTOR
1, PETROM CITY, BUCURESTI,
013329, ROMANIA

(540)
UTILIO

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

4. Compozitii combustibile, gaze naturale,
combustibili, gaze utilizate la iluminat, gaz
combustibil, amestecuri de carburanti gazeificati,
gaz natural pentru vehicule, energie electrica,
gaz petrolier in stare gazoasa sau lichefiat.
35. Publicitate, consultanţă de afaceri în
domeniul gazelor naturale şi energiei electrice,
furnizarea unei piete comerciale de gaze
naturale si energie electrica online si
offline, servicii de vanzare de energie
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şi gaze naturale, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de marketing.
36. Servicii financiare şi monetare, şi anume
acordare şi intermediere de credite pentru
instalaţii de încălzire şi alte dispozitive de
consum şi depozitare pentru produse petroliere,
servicii financiare şi monetare, şi anume
sponsorizare financiară şi finanţare de proiecte
în domeniul energiei regenerabile pentru
reducerea necesarului de energie, pentru
utilizarea durabilă a energiei, pentru reducerea
încărcăturilor pentru mediul eco-social prin
utilizarea surselor de energie existente, precum
şi în legătură cu forme de producere şi utilizare a
energiei şi surse de energie alternative viitoare,
afaceri financiare, şi anume emitere de carduri
de fidelitate, emitere de carduri de credit şi debit
pentru autoservire la staţii de alimentare.
37. Construcţie şi întreţinere de dispozitive şi
instalaţii care servesc la transportul, depozitarea,
prelucrarea şi utilizarea de petrol, gaz natural
şi produse din acestea, construcţie de instalaţii
pentru alimentarea altor persoane cu gaz,
curent electric, căldură produsă din gaz şi
petrol, precum şi cu produse din petrol şi gaz,
construcţie, întreţinere şi curăţare de instalaţii
care transportă, produc, livrează, prelucrează
sau distribuie hidrocarburi, petrol, gaz natural,
gaz şi produse din acestea, construcţie
de instalaţii pentru prospectarea, extracţia,
prelucrarea, distribuirea şi comercializarea de
petrol, bitum, gaz natural şi materii prime
minerale, supraveghere de lucrări de construcţie
în acest domeni, intretinere, service si reparare
de aparate si instalatii pentru generarea de
energie electrica.
39. . transport, livrare, distribuţie, de lichide care
conţin hidrocarburi, petrol, gaze, biogaz, gaz
natural, combustibili, căldură, apă, electricitate,
energie şi produse din acestea, transport
de petrol, gaz natural, biogaz, combustibili,
căldură şi apă prin conducte, închiriere de
garaje, distribuţie de hidrocarburi şi produse din
hidrocarburi, bitum şi materii prime minerale.
40. Producerea de energie, exploatarea
cogenerării și a altor instalații electrice
de producție nereglementate pentru
terți, prelucrarea petrolului, funcționarea
echipamentelor de generare a energiei electrice
și a altor instalații.
41. Educatie şi instruire.
42. Servicii tehnice in domeniul productiei de
energie electrica si gaze naturale, servicii
stiintifice si tehnologice, precum si servicii de
cercetare si creatie, referitoare la acestea,
servicii de analiza industriala, cercetare

industriala si proiectare industriala, crearea si
dezvoltarea calculatoarelor si a programelor de
calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2021 02895
(151) 08/04/2021
(732) POIANA CAILOR SRL, CALEA

GIULEŞTI NR. 333, CLĂDIREA
C14, DEMISOL, CAMERA
13, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

PAUL'S HORSES
EQUESTRIAN RETREAT

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 03.03.01; 03.06.03; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
39. Transport, organizarea de călătorii,
organizarea călătoriilor de către agenţiile
de turism, rezervarea locurilor de călătorie,
organizarea de croaziere, închirierea de cai,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, rezervări de călătorie.
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), servicii de discotecă
(divertisment), servicii de disc jockey, oferirea
de tururi cu ghid, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilităţilor de recreere, servicii de
tabere sportive, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizare de concursuri
ecvestre, închiriere de cai pentru recreere.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
rezervarea de camere de hotel sau de alte
cazări temporare de către agenţiile de voiaj
sau de brokeri, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii de
motel, servicii oferite de pensiuni pentru cai,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 02896
(151) 08/04/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, B-DUL

DIMITRIE POMPEIU, BUCUREŞTI,
020335, ROMANIA

(540)
POVESTI DE FAMILIE

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
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
hartii/ 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).
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42. Analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 02897
(151) 08/04/2021
(732) POIANA CAILOR SRL, CALEA

GIULEŞTI NR. 333, CLĂDIREA
C14, DEMISOL, CAMERA
13, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

PAUL'S LODGE
EQUESTRIAN RETREAT

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 03.06.06;
03.03.01

(591) Culori revendicate:auriu, bej, alb,
albastru

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

39. Transport, organizarea de călătorii,
organizarea călătoriilor de către agenţiile
de turism, rezervarea locurilor de călătorie,
organizarea de croaziere, închirierea de cai,

organizarea transportului pentru deplasările
turistice, rezervări de călătorie.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), servicii de discotecă
(divertisment), servicii de disc jockey, oferirea
de tururi cu ghid, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilităţilor de recreere, servicii de
tabere sportive, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizare de concursuri
ecvestre, închiriere de cai pentru recreere.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
rezervarea de camere de hotel sau de alte
cazări temporare de către agenţiile de voiaj
sau de brokeri, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii de
motel, servicii oferite de pensiuni pentru cai,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 02898
(151) 08/04/2021
(732) RUBIK ALTERNATIVE

EDUCATION SRL, BDL.
GHEORGHE SINCAI NR. 2, BL.
4, SC. 1, ET. 1, AP. 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

RUBIK SCHOOL
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
41. Servicii de aducaţie a persoanelor şi de
dresaj al animalelor, sub toate formele, servicii
al căror scop esenţial este divertismentul,
amuzamentul sau recreerea persoanelor, servicii
de prezentare a operelor de artă plastică sau
de literatura publicului, în scopuri culturale
sau educative, serviciile oferite de persoane
sau instituţii pentru a dezvolta facultăţile
mentale ale persoanelor sau animalelor, ca
si serviciile destinate divertismentului sau
captării atenţiei, educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, furnizare de servicii
educaţionale online, educaţie autodirijată.

───────

(210) M 2021 02899
(151) 08/04/2021
(732) CG VESTOR FACILITY SRL,

CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR.
235, CAMERA 1, BLOC V3, SC.
2, ET. 10, AP. 76, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Vestor Trade like an investor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru închis
(HEX #1E1853), albastru deschis (HEX
#6FA9D4, HEX #E3F5FA)

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare
41. Educație, instruire, activitați sportive și
culturale

───────

(210) M 2021 02900
(151) 08/04/2021
(732) POIANA CAILOR SRL, CALEA

GIULEŞTI NR. 333, CLĂDIREA
C14, DEMISOL, CAMERA
13, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

PAUL'S FORREST
EQUESTRIAN RETREAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 24.01.03; 29.01.13

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

clase:
39. Transport, organizarea de călătorii,
organizarea călătoriilor de către agenţiile
de turism, rezervarea locurilor de călătorie,
organizarea de croaziere, închirierea de cai,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, rezervări de călătorie
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), servicii de discotecă
(divertisment), servicii de disc jockey, oferirea
de tururi cu ghid, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilităţilor de recreere, servicii de
tabere sportive, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizare de concursuri
ecvestre, închiriere de cai pentru recreere
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
rezervarea de camere de hotel sau de alte
cazări temporare de către agenţiile de voiaj
sau de brokeri, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii de
motel, servicii oferite de pensiuni pentru cai,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 02901
(151) 08/04/2021
(732) POIANA CAILOR SRL, CALEA

GIULEŞTI NR. 333, CLĂDIREA
C14, DEMISOL, CAMERA
13, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

SINGURENI MANOR
EQUESTRIAN RETREAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 24.01.03; 29.01.13

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

clase:

39. Transport, organizarea de călătorii,
organizarea călătoriilor de către agenţiile
de turism, rezervarea locurilor de călătorie,
organizarea de croaziere, închirierea de cai,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, rezervări de călătorie
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), servicii de discotecă
(divertisment), servicii de disc jockey, oferirea
de tururi cu ghid, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilităţilor de recreere, servicii de
tabere sportive, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizare de concursuri
ecvestre, închiriere de cai pentru recreere
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
rezervarea de camere de hotel sau de alte
cazări temporare de către agenţiile de voiaj
sau de brokeri, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii de
motel, servicii oferite de pensiuni pentru cai,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 02902
(151) 08/04/2021
(732) SC CHARISMILE SRL, STR.

PESCARUSULUI, NR. 8, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410147, BIHOR,
ROMANIA

(540)
CHARISMILE

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
44. Servicii medicale, servicii de stomatologie,
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de ortodonție, servicii
stomatologice mobile, asistență stomatologică,
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consultații stomatologice, închiriere de
instrumente stomatologice, servicii de montare
de pietre prețioase în proteze dentare,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
servicii de chirurgie, servicii de chirurgie plastică,
servicii de chirurgie estetică, servicii de chirurgie
estetică și plastică, servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, servicii de consultanță
referitoare la implanturile prostetice, servicii de
consultanță în materie de implanturi ortopedice.

───────

(210) M 2021 02903
(151) 08/04/2021
(732) PAVEL-CRISTIAN BULAI, STR.

PARAUL RECE, NR. 4B, JUD.
ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA
COSTEL-CATALIN MATEI, STR.
MIRASLAU, NR. 3A, JUD. ILFOV,
POPESTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

fresso

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.01

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

21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, agitatoare de cafea,
boluri din plastic (vase), vase pentru bucătărie,
râșnițe de cafea manuale, căni de cafea, căni
de băut, căni de dimensiuni mici, căni, cafetiere,
capace pentru cești, distribuitoare de paie de
băut, dozatoare portabile pentru băuturi, linguri
de cafea, pahare biodegradabile, învelișuri
protectoare pentru paharele de băutură, pahare
din carton.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și

șerbeturi, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, amestecuri de
ceai, amestecuri de cafea, băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), băuturi din cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de înlocuitori de cafea, boabe de cafea,
boabe de cafea măcinate, arome de cafea, cafea
decafeinizată.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
închiriere de distribuitoare automate acționate
cu fise, închiriere de distribuitoare automate
pe bază de card, închiriere de automate de
vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vesela, articole de bucatarie si recipiente,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu pahare, vase de baut și căni,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu hârtie și carton, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, materiale și
articole izolante, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse., servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, băuturi nealcoolice, bere și băuturi
alcoolice

───────
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(210) M 2021 02904
(151) 08/04/2021
(732) IDEAL FOODPACK SRL, STR.

SALCAMILOR NR. 3, JUD. MUREŞ,
REGHIN, MUREȘ, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

IDEAL FOODPACK Packaging
for the new millennium

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.11.25; 29.01.12

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

clase:
16. Folie de polipropilenă pentru împachetare,
ambalaje pentru mâncare, ambalaje vidate din
carton, ambalaje din hârtie sau carton pentru
sticle, ambalaj (hârtie de ), ambalaj din plastic,
folii din material plastic pentru ambalaj, pungi
pentru ambalare din plastic biodegradabil, pungi
de plastic pentru ambalat și împachetat, folii
transparente din plastic, folii din plastic pentru
ambalat, folii cu bule de aer, din material plastic,
pentru ambalarea sau condiționarea mărfurilor,
recipiente din carton, recipiente pentru ambalare
din carton, recipiente din hârtie pentru ambalat,
recipiente de ambalat din celuloză regenerată,
recipiente pentru mâncare la pachet din pulpă
de hârtie biodegradabilă, foi din hârtie sau
plastic cu control al umidității, pentru ambalarea
produselor alimentare, material plastic pentru
ambalat, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic

───────

(210) M 2021 02905
(151) 08/04/2021
(732) CG VESTOR FACILITY SRL,

CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR.
235, CAMERA 1, BLOC V3, SC.
2, ET. 10, AP. 76, SECTOR 5,
BUCURESTI
, ROMANIA

(540)
vestor.ro

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare
41. Educație, instruire, activitați sportive și
culturale

───────

(210) M 2021 02906
(151) 08/04/2021
(732) ANA-IRINA GRIGORESCU, STR.

SERGENT IOAN D. CUIBARU NR.
70-76, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RAVE Babe A
fest wear concept

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 24.15.07

(591) Culori revendicate:alb, roz, turcoaz,
albastru, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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14. Agate, ceasuri cu alarmă, aliaje din
metale preţioase, amulete, ancore, insigne
din metale preţioase, casete ale arcului,
mărgele pentru fabricarea bijuteriilor, cutii din
metale preţioase, brăţări, brăţări realizate din
textile brodate, broşe, busturi din metale
preţioase, caboşoane, lanţuri, pandantive pentru
brelocuri, cronografe, cronometre, instrumente
cronometrice, cronoscoape, cleme pentru
bijuterii, ace de ceasornic, cutii de ceasuri,
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
mecanisme de ceasuri, monede, suvenire din
cupru, crucifixuri din metale preţioase altele
decât bijuteriile, crucifixuri ca bijuterii, butoni de
cămaşă, cadrane, diamante, cercei, figurine /
statuete din metale preţioase, aur în formă brută
sau foiţă, fire de aur, bijuterii pentru pălării,
lingouri din metale preţioase, iridiu, bijuterii din
fildeş, gagat în formă brută sau semiprelucrată,
bijuterii din chihlimbar, pandantive bijuterii /
pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii de
bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele de
bijuterii, inele de chei, lanţuri pentru brelocuri,
medalioane, medalii, mecanisme pentru ceasuri
şi ceasornice, coliere, olivine / peridote, ace
ornamentale, ornamente din gagat, osmiu,
paladiu, bijuterii cu strasuri, perle realizate
din chihlimbar presat, perle, pendule, ace,
platină, metale preţioase în formă brută
sau semiprelucrate, pietre preţioase, cutii de
prezentare pentru ceasuri, cutii de prezentare
pentru bijuterii, rodiu, inele, ruteniu, pietre
semipreţioase, bijuterii pentru pantofi, fire de
argint, argint în formă brută sau foiţă, spinel, inele
despicate pentru chei din metal preţios, fibre din
argint, statuete din metal preţios, cronometre,
cadrane solare, fire din metal, agrafe de cravată,
ace de cravată, curele pentru ceasurile de mână /
cureluşe de ceas, lanţuri de ceas, arcuri de ceas,
sticle de ceas / geamuri de ceas, cutii de ceas ,
ace de ceas, ceasuri, opere de artă din metal
preţios, ceasuri de mână.
25. Ghete, şorţuri, cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluşi, bandane, fulare, sandale de
baie, papuci de baie, halate de baie, căşti
de baie, slipuri de baie, pantaloni scurţi de
baie, costume de baie, îmbrăcăminte pentru
plajă, pantofi pentru plajă, curele, berete,
bavete, bavete cu mâneci scurte, şaluri cu
pene, corsaje, carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie, camizole, caschete,
şepci, feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie
din piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane,
gulere, combinezoane, corsete, corsete (lenjerie
de corp), manşoane, manşete, îmbrăcăminte
pentru ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe

împotriva transpiraţiei pentru rochii, rochii,
capoate, apărători pentru urechi, pantofi sau
sandale din iarba esparto(espadrile), veste de
pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal, ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri, trenciuri, galoşi, jartiere, burtiere,
mănuşi, pantofi pentru gimnastică, pelerine
pentru coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru
pălării, pălării, bentiţe, articole de acoperit
capul pentru purtare, şosete/tălpici, protecţii
de călcâi pentru încălţăminte, tocuri, glugi,
ciorăpărie, jachete, jersee, uniforme de judo,
rochii tip pulover, rochii tip salopetă, uniforme
de karate, chimonouri, chiloţi de damă, chiloţi
pantalonaşi, tricotaje, cizme din dantelă, trusouri
pentru copii, egări, jambiere, pantaloni, costume
de gimnastică/balet, mantile, costume de
bal mascat, pălării, mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani, îmbrăcăminte
pentru motociclişti, apărători de urechi, eşarfe
pentru gât, fulare, cravate, dispozitive anti-
alunecare pentru încălţăminte, îmbrăcăminte
de stradă, salopete, combinezoane, paltoane
bărbăteşti, pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie, jachete cu glugă, pelerine,
mantale, jupe, batiste de buzunar, buzunare
pentru îmbrăcăminte, ponchouri, pijamale,
îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli de-a gata,
sandale, sariuri, saronguri, panglici pentru
purtare, eşarfe, şaluri, plastroane pentru cămăşi,
platci de cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, bonete, măşti de somn, papuci, furouri,
bretele pentru susţinerea şosetelor, şosete,
branţuri, tălpi pentru încălţăminte, şoşoni,
articole sport din jerseu, pantofi de sport,
maieuri sport, portjartiere, ciorapi, crampoane
pentru ghetele de fotbal, jachete căptuşite,
costume, bretele pentru îmbrăcăminte, ciorapi
care absorb transpiraţia, lenjerie de corp
care absoarbe transpiraţia, flanele, pulovere,
hanorace, body-uri, tricouri cu mânecă scurtă,
colanţi, bombeuri pentru încălţăminte, togi,
jobene, benzi pentru manşetele de la pantaloni,
curele pentru jambiere, pantaloni, turbane,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
cizme din pâslă, văluri, cozoroace, veste /
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălţăminte, costume din neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn.

───────
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(210) M 2021 02907
(151) 08/04/2021
(732) MELOR DISTRIBUTION

COMPANY SRL, STR. SZÉK,
NR.177, JUD. HARGHITA,
MIERCUREA-CIUC, 530203,
HARGHITA, ROMANIA

(740) SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR.
KOSSUTH LAJOS, NR. 28, AP.13,
JUD. HARGHITA, MIERCUREA-
CIUC, 530112, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

KARPATICUM
WEALTH OF NATURE

AUTHENTIC BEVERAGES

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 25.01.15; 03.01.01; 06.01.02

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 560
C), negru (Pantone Black 7 C), auriu
(Pantone 7508 C), bej (Pantone4025 C,
Pantone 4023 C)

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), bitter
(lichioruri), băuturi alcoolice de tip bitter,
lichioruri, lichioruri cremă, lichioruri din plante,
lichior de coacăze negre, lichior de anason,
lichior de ouă, alcoolic, digestive (lichioruri
și spirtoase), lichioruri care conțin cremă,
extracte de lichioruri spirtoase, băuturi aperitive
pe bază de lichior, lichioruri pe bază de
cafea, aperitive pe bază de lichior din alcool

distilat, preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice pre-amestecate,
băuturi aperitiv, cocteiluri, băuturi alcoolice
spirtoase, whisky, votcă, șnaps, rom, rachiu,
băuturi spirtoase tonice aromatizate, distilat de
vișine, vișinată, băuturi alcoolice care conțin
fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de comenzi online, servicii de import și export,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), administrare de concursuri în scopuri
publicitare, campanii de marketing, marketing
promoțional, marketing pe internet, marketing
direct, marketing de produse, marketing digital,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing.
42. Dezvoltare software, programare și
implementare, crearea și întreținerea de
pagini web personalizate, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, creare, întreținere și
adaptare de software, creare de software, creare
de site-uri pe internet, design de pagini principale
și pagini web

───────
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(210) M 2021 02909
(151) 08/04/2021
(732) S.C. CASA DE VINURI BECIU

S.R.L., STR. CONSTANTIN
ROBESCU 1, SAT BECIU, JUD.
VRANCEA, VIRTESCOIU, 627406,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

BECIU CASA DE VINURI
Strop de grai ALB

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 27.05.05

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

33. Vin, vin alb, vin de struguri, vin spumant,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri cu indicație
geografică protejată, vinuri cu denumire de
origine protejată, vin roșu, vinuri rozé, vinuri
spumante.

───────

(210) M 2021 02910
(151) 08/04/2021
(732) BOGDAN-IONUŢ DUMITRACHE,

STR. CAMPIA ISLAZ NR.84, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

1ZERO 1

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.17

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

10. Halate chirurgicale, halate medicale, halate
pentru îngrijirea pacienţilor.
18. Bagaje şi genţi de transport, genţi voiaj,
sacoşe.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte şi pentru acoperirea capului,
imbrăcăminte de stradă, jachete şi sacouri,
salopete, pantaloni, bluze, rochii de seară,
costume de baie, mănuşi, fuste.
35. Publicitate, furnizarea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
comercializare cu amănuntul pentru următoarele
produse: articole de îmbrăcăminte, articole
de încălţăminte şi pentru acoperirea capului,
imbracaminte de strada, jachete si sacouri,
salopete, pantaloni, bluze, rochii de seara,
costume de baie, mănuşi, fuste, bagaje şi
genţi de transport, genţi voiaj, sacoşe, halate
chirurgicale, halate medicale, halate pentru
îngrijirea pacienţilor.

───────
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(210) M 2021 02911
(151) 08/04/2021
(732) DAYSPORTCOM SRL, STR.

PLUTINEI 81, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, 810257, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

RO PLAYER

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 02.01.01; 16.01.14

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

9. Căști, căști stereo, căști audio, căști
antifonice, căști pentru motocicliști, console
pentru căști, căști pentru skateboard, căști de
ciclism, amplificatoare pentru căști, căști pentru
sport, căști pentru telefoane, cutii pentru căști,
căști pentru șoferi, căști pentru muzică, casti
pentru schi, casti fara fir, căști fără fir, cabluri
adaptoare pentru căști, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști
pentru realitate virtuală, căști de protecție pentru
sport, combinații de căști cu microfon, căști
de protecție pentru cicliști, căști de protecție
pentru motocicliști, căști cu microfon pentru
comunicații, căști pentru comunicare la distanță,
căști de protecție pentru copii, căști audiovizuale
pentru jocuri video, căști de protecție folosite în
sport, căști fără fir pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru calculatoare tabletă, căști
cu microfon pentru telefoane inteligente, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști pentru jocuri de realitate virtuală, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, casti de
protectie pentru snow-board, măști de protecție
pentru căști de protecție, căști cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, căști pentru
aparate electronice portabile pentru jocuri, căști
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
căști pentru utilizare împreună cu dispozitive
mobile de telecomunicații, suporturi de mouse,
mouse-uri (informatică), mouse (periferice de
calculator), mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator, mouse-uri de calculator fără
fir, dispozitive de sprijin pentru încheietura
mâinii folosite de utilizatorii de mouse-uri de
calculator, dispozitive de indicare electronice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive

de indicare electrice cu senzor tactil, pentru
calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi
de calculator, tastaturi pentru tablete, tastaturi
fara fir, tastaturi de calculatoare, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, măști de protecție, camere web,
camere video de supraveghere, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere video
de bord, camere video pentru vehicule, camere
video portabile, camere video digitale, camere
video 360º, camere video de securitate, camere
video cu funcționalități multiple, camere video
activate prin mișcare, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, suporturi adaptate pentru laptopuri,
genți adaptate pentru laptopuri, huse pentru
laptopuri, laptopuri.
11. Purificatoare de aer, purificatoare de
aer electrice, purificatoare de aer portabile,
purificatoare de aer (de uz casnic), purificatoare
de aer, de uz casnic, purificatoare de aer
industriale.
20. Birouri, birouri (mobilier), birouri și mese,
birouri cu înălțime reglabilă.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2021 02911
(151) 08/04/2021
(732) DAYSPORTCOM SRL, STR.

PLUTINEI 81, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, 810257, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

RO PLAYER

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 02.01.01; 16.01.14

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

9. Căști, căști stereo, căști audio, căști
antifonice, căști pentru motocicliști, console
pentru căști, căști pentru skateboard, căști de
ciclism, amplificatoare pentru căști, căști pentru
sport, căști pentru telefoane, cutii pentru căști,
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căști pentru șoferi, căști pentru muzică, casti
pentru schi, casti fara fir, căști fără fir, cabluri
adaptoare pentru căști, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști
pentru realitate virtuală, căști de protecție pentru
sport, combinații de căști cu microfon, căști
de protecție pentru cicliști, căști de protecție
pentru motocicliști, căști cu microfon pentru
comunicații, căști pentru comunicare la distanță,
căști de protecție pentru copii, căști audiovizuale
pentru jocuri video, căști de protecție folosite în
sport, căști fără fir pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru calculatoare tabletă, căști
cu microfon pentru telefoane inteligente, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști pentru jocuri de realitate virtuală, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, casti de
protectie pentru snow-board, măști de protecție
pentru căști de protecție, căști cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, căști pentru
aparate electronice portabile pentru jocuri, căști
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
căști pentru utilizare împreună cu dispozitive
mobile de telecomunicații, suporturi de mouse,
mouse-uri (informatică), mouse (periferice de
calculator), mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator, mouse-uri de calculator fără
fir, dispozitive de sprijin pentru încheietura
mâinii folosite de utilizatorii de mouse-uri de
calculator, dispozitive de indicare electronice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de indicare electrice cu senzor tactil, pentru
calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi
de calculator, tastaturi pentru tablete, tastaturi
fara fir, tastaturi de calculatoare, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, măști de protecție, camere web,
camere video de supraveghere, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere video
de bord, camere video pentru vehicule, camere
video portabile, camere video digitale, camere
video 360º, camere video de securitate, camere
video cu funcționalități multiple, camere video
activate prin mișcare, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, suporturi adaptate pentru laptopuri,
genți adaptate pentru laptopuri, huse pentru
laptopuri, laptopuri.
11. Purificatoare de aer, purificatoare de
aer electrice, purificatoare de aer portabile,
purificatoare de aer (de uz casnic), purificatoare
de aer, de uz casnic, purificatoare de aer
industriale.
20. Birouri, birouri (mobilier), birouri și mese,
birouri cu înălțime reglabilă.

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2021 02912
(151) 08/04/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

neo FLOREASCA LAKE

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 27.05.17; 27.05.24

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
187C), alb

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
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afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, administratie
comerciala, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul unui site
web, asistenta in afaceri, management si servicii
administrative, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, marketing imobiliar, asistență în
afaceri: management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluări imobiliare, finanţare imobiliară,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare), servicii
privind afaceri imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăţi imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare, servicii
de consultanţă privind proprietaţile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare şi de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
construcţii, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcţii), servicii de construcţii civile şi
industriale, servicii de instalaţii şi reparatii,
consultanţă în domeniul construcţiilor civile şi
industriale (construcţii).

───────

(210) M 2021 02914
(151) 08/04/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

neo TIMPURI NOI

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 27.05.17; 27.05.24

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone187
C), alb

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
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publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, administratie
comerciala, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul unui site
web, asistenta in afaceri, management si servicii
administrative, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, marketing imobiliar, asistență în
afaceri: management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluări imobiliare, finanţare imobiliară,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare), servicii
privind afaceri imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăţi imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare, servicii
de consultanţă privind proprietaţile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare şi de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
construcţii, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcţii), servicii de construcţii civile şi
industriale, servicii de instalaţii şi reparatii,
consultanţă în domeniul construcţiilor civile şi
industriale (construcţii).

───────

(210) M 2021 02915
(151) 08/04/2021
(732) URSUS BREWERIES SA, ŞOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540) Împreuna trăim fotbal.
Împreună mergem mai departe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizarea de evenimente
sportive.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

STR. VATRA LUMINOASĂ
NR. 2-24, D6, SC.B, ET.4, AP.
68, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(210) M 2021 02916
(151) 08/04/2021
(732) KARI & ANDREI & CO S.R.L.,

COMPLEX BUREBISTA
(531) Clasificare Viena:

27.05.17; 02.01.02; 24.07.01; 03.03.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de cazare temporară.

───────


