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Cereri Mărci publicate în 15/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

IONUȚ-BOGDAN POPESCU
Rai FUNERARE

10 M 2021 08735 08/12/2021 DISTINCT COMMERCE S.R.L. MODERN DAY HERO

11 M 2021 08736 08/12/2021 ASOCIAȚIA SPEOLOGICĂ
EXPLORATORII

Exploratorii

12 M 2021 08737 08/12/2021 SC DATTA BUSINESS
CONSULTING SRL

MĂRȚIȘOARE CADOU

13 M 2021 08738 08/12/2021 ASOCIATIA MISCAREA MERIT MIȘCAREA MERIT

14 M 2021 08740 08/12/2021 BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA PARIS
SUCURSALA BUCURESTI

CNP CREDIT DE NEVOI
PERSONALE

15 M 2021 08741 08/12/2021 EDUARD DAN FRANTI

16 M 2021 08742 08/12/2021 EDUARD DAN FRANTI

17 M 2021 08743 08/12/2021 EDUARD DAN FRANȚI The Power of Voice: How your
voice and manner of speaking
can wield great influencing power
over people

18 M 2021 08744 08/12/2021 EDUARD DAN FRANȚI PUTEREA VOCII: VOCEA SI
MODUL IN CARE VORBESTI
ITI POATE OFERI O MARE
PUTERE DE INFLUENTA
ASUPRA OAMENILOR

19 M 2021 08745 08/12/2021 EDUARD DAN FRANȚI Le pouvoir de la voix: Comment
la voix et la manière de parler
peuvent exercer un grand
pouvoir d'influence sur le gens

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07975 05/11/2021 MASATTO DISTRIBUTION MSST

2 M 2021 08396 26/11/2021     TOP SPORT K9 S.R.L. Top Sport K9

3 M 2021 08727 08/12/2021 FERICO SRL FERICO

4 M 2021 08728 08/12/2021 CLAP INTERNATIONAL S.R.L. ROYALTY SHARE TOKEN

5 M 2021 08729 08/12/2021 NICOLAE-DANIEL POPESCU

6 M 2021 08730 08/12/2021 CATALIN ION SCARLATESCU Xchef by Cătălin Scărlătescu

7 M 2021 08731 08/12/2021 HEINEKEN ROMANIA S.A. Hațegana

8 M 2021 08733 08/12/2021 HEINEKEN ROMANIA S.A. Bucegi

9 M 2021 08734 08/12/2021 TERRA VET C&A SRL TERRA VET DDD
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2021 08746 08/12/2021 EDUARD DAN FRANȚI O poder da voz: A sua voz e o

modo como fala podem dar-lhe
um grande poder influenciador
sobre as pessoas

21 M 2021 08747 08/12/2021 EDUARD DAN FRANȚI El poder de la voz: Cómo
la voz y la forma de hablar
pueden ejercer un gran poder de
influencia sobre las personas

22 M 2021 08748 08/12/2021 PHOENIX PROTECT
CORPORATE SRL

PHOENIX PROTECT
CORPORATE PXP

23 M 2021 08749 08/12/2021 BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA PARIS
SUCURSALA BUCURESTI

Cnet CREDIT DE NEVOI
PERSONALE PRIN INTERNET

24 M 2021 08750 08/12/2021 ADAMEA SRL The BEST Adamea TOPERE
PENTRU TORTURI CU
PERSONALITATE

25 M 2021 08751 08/12/2021 RADU-GABRIEL BONCEA

26 M 2021 08752 08/12/2021 VLAD ANDREI MAXIM PSYCHO CHURROS &
COFFEE

27 M 2021 08753 08/12/2021 UNITED STATES POLO
ASSOCIATION

U.S. POLO ASSN.

28 M 2021 08754 08/12/2021 PAUL-VIRGIL COTIGĂ
GEORGE TOTOIANU

UGF

29 M 2021 08755 08/12/2021 UNITED STATES POLO
ASSOCIATION

USPA

30 M 2021 08756 08/12/2021 PAUL-VIRGIL COTIGĂ
GEORGE TOTOIANU

The Union of Good Feelings

31 M 2021 08757 08/12/2021 NICOLAU IONEL CĂTĂLIN
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

La Cătălin

32 M 2021 08758 08/12/2021 COMPANIA HOTELIERA
INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA

GRAND HOTEL BUCHAREST

33 M 2021 08759 08/12/2021 YESHIMOOD SRL YESHIMOOD

34 M 2021 08760 08/12/2021 STEFAN-GABRIEL MAIDANIUC
GABRIEL NEAGU

Marsquake
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DOROBANTILOR, NR. 112, BL.
G1, ET. 3, AP,42, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400609, CLUJ,
ROMANIA

(540)
MSST

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

10. Aparate de masaj, scaune de masaj.
───────

ÎNFRĂŢIRII NR. 18, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

Top Sport K9

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

3. Preparate cosmetice pentru îngrijirea
animalelor.
5. Loțiuni de uz veterinar pentru câini, produse
repulsive pentru câini, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide).
18. Încălțăminte pentru câini, lese pentru
câini, geci pentru câini, zgărzi pentru câini,

centuri pentru câini, îmbrăcăminte pentru câini,
articole vestimentare pentru câini, articole de
îmbrăcăminte pentru câini, haine de ploaie
pentru câini, produse din piele brută de ros
pentru câini.
20. Coșuri pentru câini, paturi pentru câini, cuști
pentru câini, cuști pentru câini.
28. Jucării pentru câini.
31. Hrană pentru câini, băuturi pentru câini, oase
pentru câini, biscuiți pentru câini, culcuș pentru
câini, preparate alimentare pentru câini, jucării
comestibile pentru câini, produse comestibile
pentru câini, oase de ros digestibile pentru câini,
alimente care conțin ficat pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de ficat pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente sub formă de inele pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne de
vită pentru hrănirea câinilor, alimente cu gust de
carne de vită pentru hrănirea câinilor.

───────

(210) M 2021 08727
(151) 08/12/2021
(732) FERICO SRL, SAT PECICA

STRADA 238, NR. 15, JUDEŢ
ARAD, PECICA, 500113, ARAD,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
FERICO

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

35. Servicii de comerţ cu piese pentru tractoare
si utilaje agricole.

───────

(210) M 2021 07975
(151) 05/11/2021
(732) MASATTO DISTRIBUTION, STR.

(210) M 2021 08396
(151) 26/11/2021
(732) TOP SPORT K9 S.R.L., STR.
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(210) M 2021 08728
(151) 08/12/2021
(732) CLAP INTERNATIONAL S.R.L.,

STR. AVIONULUI NR. 26, BIROU
B, ET. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
014336, ROMANIA

(540)
ROYALTY SHARE TOKEN

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

9. Aplicații software pentru calculator,
platforme software de calculator, suporturi
de stocare digitale sau analog, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile.
35. Furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor, servicii de intermediere
comercială, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, căutarea de sponsorizări, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de comerț online.
36. Management financiar, furnizarea de
informații financiare prin intermediul unui site
web, transferul electronic de fonduri, transfer
electronic de monede virtuale, servicii de plăti
cu portofel electronic, schimb financiar de
monede virtuale, funcții de administrator fiduciar /
custode, strângerea de fonduri caritabile.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
servicii de baze de date electronice publice,
comunicații prin terminalele de calculator,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
fișierelor digitale.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
software ale calculatorului, dezvoltare de
platforme de calculatoare, servicii de criptare
a datelor, cloud computing, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, software ca serviciu.
45. Managementul drepturilor de autor,
consultanță în proprietate intelectuală, servicii
de rețele de socializare on-line, administrarea
juridică a licențelor.

───────

(210) M 2021 08729
(151) 08/12/2021
(732) NICOLAE-DANIEL POPESCU,

STR. PRIMĂVERII NR. 154, SAT
BALESTI, JUDEŢ GORJ, COM
BALESTI, GORJ, ROMANIA
IONUȚ-BOGDAN POPESCU,
STR. PRIMĂVERII NR.154, SAT
BALESTI, JUDEŢ GORJ, COM
BALESTI, GORJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Rai FUNERARE

(531) Clasificare Viena:
03.07.11; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii funerare.
───────
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(210) M 2021 08730
(151) 08/12/2021
(732) CATALIN ION SCARLATESCU,

STR. VASILE GHERGHEL NR. 87,
AP. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Xchef by Cătălin Scărlătescu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Asigurare de hrană si băuturi, servicii de
catering, servicii de informare, de consiliere
si de rezervare in legătură cu furnizarea de
alimente si băuturi, servicii de restaurante
(servirea mesei), furnizare de alimente si băuturi
in resaurante si baruri, furnizarea de spatii
de evenimente, spatii de birouri temporare si
spatii de conferințe, servicii de rezervare a
meselor, servicii in domeniul gustărilor, bufete
cu autoservire, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licența.

───────

(210) M 2021 08731
(151) 08/12/2021
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A.,

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013714,
ROMANIA

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

(540)
Hațegana

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

32. Bere, bere fără alcool, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere cu suc de
fructe.

───────
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(210) M 2021 08733
(151) 08/12/2021
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A.,

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013714,
ROMANIA

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

(540)

Bucegi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 06.01.01; 06.01.02;
26.11.02; 05.07.02; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

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

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

32. Bere, bere fără alcool, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere cu suc de
fructe.

───────

(210) M 2021 08734
(151) 08/12/2021
(732) TERRA VET C&A SRL, STR.

TRIAJULUI NR. 62, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
CONSTANTIN BRANCUSI NR.
73-79A, ET. 2, APT. 205, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400458,
CLUJ, ROMANIA

(540)
TERRA VET DDD

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

37. Servicii de curățenie și igienizare pentru
spaţii interioare și exterioare, servicii de
deratizare, servicii de dezinfecție, curățarea
clădirilor.
44. Servicii veterinare.

───────

(210) M 2021 08735
(151) 08/12/2021
(732) DISTINCT COMMERCE S.R.L.,

SAT PUCHENII MARI NR.
255-256, CLĂDIREA C2, JUDETUL
PRAHOVA, COMUNA PUCHENII
MARI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

MODERN DAY HERO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice și de uz veterinar,
membre, ochi și dinți artificiali.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 08736
(151) 08/12/2021
(732) ASOCIAȚIA SPEOLOGICĂ

EXPLORATORII, STR.
SPORTULUI BL. 5, SC. 3, AP.
3, JUDETUL CARAS SEVERIN,
REȘIȚA, 320110, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(540)
Exploratorii

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

42. Cercetare științifică.
───────

(210) M 2021 08737
(151) 08/12/2021
(732) SC DATTA BUSINESS

CONSULTING SRL, STR.
OASULUI, NR. 86-90/30, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MĂRȚIȘOARE CADOU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.05.20

(591) Culori revendicate:rosu (HEX #eb8c94),
verde (HEX #505247, #b4b7a6), alb
(HEX #ffffff)

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora
respectiv: bijuterii emailate, amulete (bijuterii),
bijuterii, coliere (bijuterii), inele (bijuterii), perle
(bijuterii), bijuterii personale, bijuterii fantezie,
medalioane (bijuterii), bijuterii prețioase, broșe
(bijuterii), bijuterii-pandantive, lanțuri (bijuterii),
brățări (bijuterii), camee (bijuterii), pietre sintetice
(bijuterii), imitații de bijuterii, bijuterii fantezie,
imitații, insigne decorative (bijuterii), broșe
decorative (bijuterii), bijuterii de damă, bijuterii cu
diamante, ace (bijuterii).
35. Publicitate și marketing, servicii de franciză,
servicii de comerț online și offline cu produsele
din clasa 14 respectiv: metale prețioase
și aliajele acestora, bijuterii emailate, aulete
(bijuterii), bijuterii, coliere (bijuterii), inele
(bijuterii), perle (bijuterii), bijuterii personale,
bijuterii fantezie, medalioane (bijuterii), bijuterii
prețioase, broșe (bijuterii), bijuterii-pandantive,
lanțuri (bijuterii), brățări (bijuterii), camee
(bijuterii), pietre sintetice (bijuterii), imitații de
bijuterii, imitații, insigne decorative (bijuterii),
broșe decorative (bijuterii), bijuterii de damă,
bijuterii cu diamante, ace (bijuterii).

───────
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(210) M 2021 08738
(151) 08/12/2021
(732) ASOCIATIA MISCAREA MERIT,

SOS. MIHAI BRAVU NR. 147-169,
BL. D5, SC. D, ET. 2, AP. 125,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MIȘCAREA MERIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 01.01.02; 26.11.03

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru, gri

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaț
ionale, aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneți, materiale înregistrate.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

36. Furnizarea de cartele preplătite și jetoane
de valoare, servicii de asigurare, servicii de
depunere în casete valorice, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
asigurări, colectarea de fonduri și sponsorizare,
servicii de evaluare.
41.  Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
traducere lingvistică.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii juridice, servicii politice.

───────

(210) M 2021 08740
(151) 08/12/2021
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI , SOS. PIPERA
NR.46D-46E-48, CLADIREA C,
OREGON PARK, ET.6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CNP CREDIT DE
NEVOI PERSONALE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.11.07

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7740C), negru (Pantone black)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu excepția
mobilierului), materiale didactice sau pentru
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2021 08741
(151) 08/12/2021
(732) EDUARD DAN FRANTI, CETATEA

DE BALTA NR.14, BL.28, AP.49,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 060970,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Cărți.
35. Servicii de vânzare de cărți, servicii de
vânzare online de cărți, servicii de publicitate și
promovare.
41. Publicare de cărți, publicare electronică
online de cărți.

───────

(210) M 2021 08742
(151) 08/12/2021
(732) EDUARD DAN FRANTI, CETATEA

DE BALTA NR.14, BL.28, AP.49,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 060970,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Cărți.
35. Servicii de vânzare de cărți, servicii de
vânzare online de cărți, servicii de publicitate și
promovare.
41. Publicare de cărți, publicare electronică
online de cărți.

───────

(210) M 2021 08743
(151) 08/12/2021
(732) EDUARD DAN FRANȚI, STR.

CETATEA DE BALTĂ NR. 14,
BL. 28, AP. 49, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
The Power of Voice: How
your voice and manner of
speaking can wield great

influencing power over people
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărți.
35. Servicii de vânzare de cărți, servicii de
vânzare online de cărți, servicii de publicitate și
promovare.
41. Publicare de cărți, publicare electronică
online de cărți.

───────
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(210) M 2021 08744
(151) 08/12/2021
(732) EDUARD DAN FRANȚI, STR.

CETATEA DE BALTĂ NR. 14,
BL. 28, AP. 49, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PUTEREA VOCII: VOCEA SI
MODUL IN CARE VORBESTI
ITI POATE OFERI O MARE
PUTERE DE INFLUENTA
ASUPRA OAMENILOR

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

16. Cărți.
35. Servicii de vânzare de cărți, servicii de
vânzare online de cărți, servicii de publicitate și
promovare.
41. Publicare de cărți, publicare electronică
online de cărți.

───────

(210) M 2021 08745
(151) 08/12/2021
(732) EDUARD DAN FRANȚI, STR.

CETATEA DE BALTĂ NR. 14,
BL. 28, AP. 49, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Le pouvoir de la voix:
Comment la voix et la

manière de parler peuvent
exercer un grand pouvoir

d'influence sur le gens
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărți.
35. Servicii de vânzare de cărți, servicii de
vânzare online de cărți, servicii de publicitate și
promovare.
41. Publicare de cărți, publicare electronică
online de cărți.

───────

(210) M 2021 08746
(151) 08/12/2021
(732) EDUARD DAN FRANȚI, STR.

CETATEA DE BALTĂ NR. 14,
BL. 28, AP. 49, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
O poder da voz: A sua

voz e o modo como fala
podem dar-lhe um grande

poder influenciador
sobre as pessoas

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

16. Cărți.
35. Servicii de vânzare de cărți, servicii de
vânzare online de cărți, servicii de publicitate și
promovare.
41. Publicare de cărți, publicare electronică
online de cărți.

───────

(210) M 2021 08747
(151) 08/12/2021
(732) EDUARD DAN FRANȚI, STR.

CETATEA DE BALTĂ NR. 14,
BL. 28, AP. 49, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
El poder de la voz: Cómo

la voz y la forma de
hablar pueden ejercer un
gran poder de influencia

sobre las personas
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărți.
35. Servicii de vânzare de cărți, servicii de
vânzare online de cărți, servicii de publicitate și
promovare.
41. Publicare de cărți, publicare electronică
online de cărți.

───────
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(210) M 2021 08748
(151) 08/12/2021
(732) PHOENIX PROTECT CORPORATE

SRL, ALEEA JUPITER, BL.19C,
SC.B, ET.1, AP.17, JUDETUL
HUNEDOARA, DEVA, 330160,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

PHOENIX PROTECT
CORPORATE PXP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 08749
(151) 08/12/2021
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI , SOS. PIPERA
NR.46D-46E-48, CLADIREA C,
OREGON PARK, ET.6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cnet CREDIT DE NEVOI
PERSONALE PRIN INTERNET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7740c), (Pantone 3435)

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

16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu excepția
mobilierului), materiale didactice sau pentru
învățământ ( cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────
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(210) M 2021 08750
(151) 08/12/2021
(732) ADAMEA SRL, BD. ION

MIHALACHE NR. 166, BL. 2,
SC. A, ET. 5, AP. 22, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

The BEST Adamea
TOPERE PENTRU TORTURI

CU PERSONALITATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 08.01.16;
26.01.05; 24.17.02

(591) Culori revendicate:mov (Hex
#9932CC), verde (Hex #008000), roz,
galben, negru

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

2. Vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri.
16. Hârtie și carton, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
decorațiuni din carton pentru alimente,
decorațiuni de hârtie pentru masă.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.

───────

(210) M 2021 08751
(151) 08/12/2021
(732) RADU-GABRIEL BONCEA,

STR. BAICULUI, NR.12, BL. 5A,
SC.A, ET.1, AP.8, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 03.07.01; 26.13.25

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
dresarea animalelor, instruire pentru vânătoare,
servicii de ghiduri de vânătoare, organizare de
partide de vânătoare, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), instruire practică
(demonstraţii), prezentări de spectacole cu
pasari si animale, în direct, servicii de predare,
servicii educaţionale, servicii de instruire.
44. Servicii veterinare, servicii de îngrijire
sanitară şi de înfrumuseţare pentru animale,
îngrijirea păsărilor, furnizare de informații
referitoare la păsări, compilare de informații cu
privire la păsări, servicii de consiliere cu privire la
îngrijirea păsărilor.
45. Servicii de protecție a animalelor.

───────
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(210) M 2021 08752
(151) 08/12/2021
(732) VLAD ANDREI MAXIM, STR.

MARASTI NR.15, BL.D411, ET.2,
AP.12, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, MUREȘ, ROMANIA

(540)

PSYCHO CHURROS
& COFFEE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04

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

30. Cafea, ceai cacao și cafea artificială, orez,
paște și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, ciocolată, înghețată,
serbeturi și alte glazuri comastibile, zahăr, miere,
melasa, drojdie, praf de copt, sare, condimente
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 08753
(151) 08/12/2021
(732) UNITED STATES POLO

ASSOCIATION, 1400
CENTREPARK BLVD, SUITE 200,
FLORIDA, WEST PALM BEACH, FL
33401, FLORIDA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) PTOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

(540)
U.S. POLO ASSN.

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

14. Ceasuri și bijuterii, cutii de ceasuri,
metale prețioase și aliajele lor și obiecte din
metale prețioase, pietre prețioase, ceasornice şi
instrumente pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2021 08754
(151) 08/12/2021
(732) PAUL-VIRGIL COTIGĂ, STR.

HORIA NR. 8, BLOC E2, SCARA
3, ETAJ 2 , AP. 12, JUDET DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
GEORGE TOTOIANU, STR.
UNGURENILOR NR. 40, JUDET
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, BUCURESTI, SECTOR 2,
021608, ROMANIA

(540)

UGF
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(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 5753
C), kaki (Pantone 16-0726)

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

18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, bastoane, umbrele
și parasolare, umbrele, umbrele de soare,
huse de arc , articole de piele vândute
vrac, blană artificială, blană de animale, blană
semiprelucrată, blănuri vândute vrac, piei de
bovine , carton imitație de piele, casete din
piele sau din piele artificială, centuri pentru
umeri, chingi din piele, crupe (părți ale
crupoanelor), curele de piele pentru bagaje,
curelărie (echipamente pentru soldați), curelărie
realizată din piele, curele de umăr, curele de
umăr din piele, curele din imitație de piele, curele
din piele, curele pentru patine, cutii de pălării din
imitație de piele, cutii din piele, etichete adezive
de piele pentru genți, etichete de piele de cusut
pe îmbrăcăminte, etichete din piele, foi din
imitații de piele pentru manufacturi, foi din piele
pentru manufacturi, garnituri de harnașament,
garnituri din piele pentru mobile, genti pentru
articole de toaleta vandute goale, hamuri de
siguranță pentru copii, huse de mobilă, din piele,
huse din piele pentru arcuri, imitații de piele
vândute vrac, materiale din piele, membrane
de intestine de vițel, moleschin (imitație de
piele), piei de animale, piei tăbăcite, imitații
de piele , împletituri din piele, piele brută sau
semiprelucrată, piele de căprioară, cu excepția
celei pentru curățare, piele de poliuretan, piele
de șarpe, șnur de piele , piele netăbăcită și
alte tipuri de piei prelucrate sau semiprelucrate,
piele pentru harnașamente, piele pentru mobilier,
piele pentru pantofi, piele sau imitație de piele,
piele sintetică, piele vegană, port-carduri de
piele, port-carduri din imitație de piele, produse
din piele brută de ros pentru câini, recipiente
industriale din piele pentru ambalare, serviete din
piele, șevro, șireturi din piele, tefillin (filactere),
valve din piele, șnururi din piele, șnururi din piele
pentru legat sub bărbie, ținte decorative pentru
materiale din piele.
25. Accesorii metalice de protecție pentru
pantofi și cizme, accesorii metalice pentru
încălțăminte, articole cu cozoroace care servesc
la acoperirea capului, articole de acoperit
fața (articole de îmbrăcăminte), nu pentru
scopuri medicale sau sanitare, articole de
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte termice,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, articole

de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte impermeabile, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte confecționate din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru sport cu senzori digitali
încorporați, articole de îmbrăcăminte din imitație
de piele, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de încălțăminte
pentru plajă, articole de purtat pe cap pentru
copii, articole pentru acoperirea capului, articole
purtate în jurul gâtului, articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), articole
vestimentare pentru bărbați, halate de baie ,
papuci de baie , sandale de baie , slip bărbătesc
de baie , balerini (încălțăminte), balerini
(încălțăminte de damă), bandane, banderole
pentru cap, bascheți, băști, baticuri, baticuri de
purtat la gât, baticuri de pus pe cap, bavete
din pânză, bentițe cu protecții pentru urechi
(îmbrăcăminte), bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), bentițe pentru cap, bentițe
de protecție pentru urechi, bentițe și manșete
absorbante, berete, bermude, blacheuri pentru
încălțăminte, blănuri (îmbrăcăminte), blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler înalt,
bluze cu guler pe gât, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze scurte,
bluze și șorturi pentru sport, bluze sport,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze tubulare,
bluzoane, bocanci de lucru, bocanci de snow-
board, bocanci pentru excursii, body-uri (articole
de îmbrăcăminte), bombeuri de încălțăminte,
bonete, bonete tricotate, brâie (îmbrăcăminte),
branțuri pentru încălțăminte, branțuri pentru
pantofi, altele decât cele de uz ortopedic, branțuri
(pentru pantofi și cizme), brâuri (imbrăcăminte),
bretele de susținere pentru ciorapi, bretele
pentru bărbați, bretele pentru imbracaminte,
broboade (articole de îmbrăcăminte), bustiere
sport, buzunare de haine, căciuli cu ciucuri,
căciuli cu nod, căciuli de blană artificială, căciuli
tip cagulă, căciuli tricotate, calote de pălării,
cămăși, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, camasi cu maneca
lunga, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte,
cămăși de tip hawaian cu nasturi în față, cămăși
hawaiene, cămăși purtate peste îmbrăcăminte,
cămăși rezistente la vânt, camizole, cape
și pelerine, carâmbi de cizme, carcase de
pălării, cardigane, căști cu viziera, căști de
protecție contra frigului pentru urechi (articole de
îmrăcăminte), cauciucuri (încălțăminte), centuri
cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte), centuri
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de piele (articole de imbracaminte), centuri
din materiale textile, centuri din materiale
textile (îmbrăcăminte), centuri din piele sintetică
(articole de imbracaminte), chador, ciorapi,
cizme, clăpari pentru snowboard, clini (părți
de articole de îmbrăcăminte), colanți, colanți
cu bretele, colanți de lână, combinezoare
(îmbrăcăminte), confecții, corsete (articole de
îmbrăcăminte), costume, costume de baie,
costume de damă, costume de lucru, costume
din piele, costume din trei piese (articole
de îmbrăcăminte), costume dintr-o singură
piesă, costume informale (casual), costume
pentru bărbați, cozorace, cozorocuri, crampoane
pentru atașare pe încălțămintea sport, cravate,
curele (accesorii vestimentare), curele din piele
(îmbrăcăminte), curele din materiale textile
(îmbrăcăminte), curele pentru încălțăminte,
dubluri pentru jachete, echipament sportiv, egări
(pantaloni), eșarfă tubulară, eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), espadrile, etolă din blană
sintetică, etole (blănuri), fesuri, flanele, flanele
de lână, fracuri, fular tip manșon, fulare tubulare,
fulare (îmbrăcăminte), fuste, gabardine, galoși,
geacă de snow-board, geci, geci " bomber
", geci cu mâneci, geci de puf, geci din
piele, geci fără mâneci, ghete, ghete sport,
ghetre, glugi (îmbrăcăminte), gulere, gulere de
haină (îmbrăcăminte), gulere detașabile, gulere
detașabile pentru cămăși, gulere false, gulere
pentru rochii, gulere răsucite (îmbrăcăminte),
haine de lucru, haine de iarnă, haine de
ploaie, haine de stradă, haine de stradă pentru
bărbați, haine de stradă pentru băieți, haine
de stradă pentru copii, haine de stradă pentru
femei, haine de stradă pentru fete, haine
din denim (jachete, pardesie etc.), haine din
lână, haine impermeabile de purtat în aer
liber, haine pentru copii, haine și jachete de
blană, haine tricotate, haine tip parka, halate,
hanorace, hanorace cu glugă, hanorace sport,
huse pentru încălțăminte, cu excepția celor
de uz medical, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte cu
led-uri încorporate, îmbrăcăminte de sport cu
senzori digitali încorporați, îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
impermeabilă, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, impermeabile, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte pentru
bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte pentru timpul liber, jachete,
jachete cămașă, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete cu
două fețe, jachete de antrenament, jachete
de blană, jachete de stradă, jachete din

bumbac, jachete din denim, jachete din piele
de antilopă, jachete din piele de oaie, jachete
din polar, jachete din tricot, jachete groase,
jachete (îmbrăcăminte), jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete, mantouri, pantaloni
și veste pentru femei și bărbați, jachete
matlasate (articole vestimentare), jachete pentru
bărbați, jachete pentru costume, jachete pentru
femei, jachete reflectorizante, jachete safari,
jachete scurte, groase, de iarnă, jachete pentru
camuflaj, jambiere, jeanși denim, jersee, jerseuri
(îmbrăcăminte), maiouri, mantale, mantouri,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), mocasini,
monokini, mușamale (îmbrăcăminte), muu muu
(rochii hawaiiene largi, cu modele multicolore),
pălării, paltoane, paltoane cu umplutură din
puf, pantaloni, pantaloni capri, pantaloni colanți,
pantaloni corsar, pantofi comozi pentru activități
în timpul liber, papuci confecționați din piele,
pardesie din molton, pardesie din piele, pardesie
scurte, pardesiuri, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, pelerine, articole de îmbrăcăminte din
piele , pijamale, costume de plajă , ponchouri,
pulover (articole de îmbrăcăminte), redingote,
replici de echipamente de fotbal, pulovere tip
polo, rochii de plajă, rochii din imitație de
piele, rochii din piei, rochii din piele, rochii
pentru femei, saboți, rochii și cămăși de
damă pentru plajă, sacouri sport, salopetă de
copii, salopete, șaluri, șalvari, sandale, șaluri și
eșarfe, sandale tip sabot, sarafane, sarafane
(rochii), sariuri, saronguri, șepci (articole de
îmbrăcăminte), sepci cu cozoroc, seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), șlapi, șorturi, șosete,
șoșoni, pantofi de sport , șube, taioare, taioare-
pantalon, teniși, ținută stil casual, topuri (articole
vestimentare), trenciuri, trening (pantaloni de),
treninguri de nailon și bumbac, treninguri
(pentru sport), tricotaje, tricoturi (îmbrăcăminte),
tricouri, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
tunici, uniforme, veste, veste cu umplutură de
puf, veste de antrenament, veste de piele, veste
matlasate, veste pentru camuflaj, veste termice,
viziere (articole de îmbrăcăminte).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri sintetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
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de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la blănuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de șelărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
incălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de cusut, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri sintetice, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de cusut, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fire de cusut, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fire
de tricotat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de șelărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de îmbrăcăminte,
comandă computerizată de stoc, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, servicii de gestionare a

vânzărilor, servicii de import și export, organizare
de expoziții și târguri în scopuri comerciale și de
promovare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
regruparea în beneficiul tertilor, produselor
din clasele 18, 25, (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aaceste
produse, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web, al
emisiunilor de tip teleshopping, comerţ în spatiu
fizic, online, cu amănuntul sau cu ridicata a
produselor proprii.
40. Amestec de vopsele, amestec personalizat
de culori pentru vopsele, aplicare de desene
în relief pe suprafețe de carton, aplicare de
desene în relief pe suprafețe de tablă, aplicare de
modele în relief pe suprafețe de hârtie, aplicare
de monograme pe îmbrăcăminte, aplicare
de întărituri pe covoare la comanda terților,
aplicarea de monograme pe îmbrăcăminte,
arămire, asamblare de materiale la comandă
pentru terți, asamblare de produse pentru
terți, asamblare la comandă de materiale din
piele pentru alte persoane, borduri de blănuri,
borduri de lână, brodare, coasere de draperii,
confecționarea obiectelor fine din argint (sau
din alte metale prețioase), croirea stofelor,
croirea țesăturilor, croitorie, croitorie (confecții la
comandă), croitorie la comandă, croitorie pentru
bărbați sau femei, cusut artizanal (producție la
comandă), cusut artizanal și croitorie, cusătorii
(fabricări la comandă), fabricare de perdele,
fabricare de încălțăminte, fabricare la comandă
de componente elastomerice, fabricare la
comandă de draperii, furnizare de informații
despre servicii de brodare, furnizare de informații
despre croitorie, furnizare de informații despre
croitorie de damă, imprimare 3d, gravarea
șabloanelor, matlasare la comandă, mulaje din
materiale textile, mulaje din produse sintetice,
prelucrarea blănurilor, prelucrarea personalizată
a blănurilor, retușarea îmbrăcămintei, servicii de
brodare a tricourilor, servicii de croitorie, servicii
de fabricare de huse detașabile la comandă,
servicii de fabricare de perdele la comandă,
servicii de pantofar (fabricare la comandă),
servicii de reproducere în 3d, servicii de transfer
de picturi, tăierea blănurilor, tivirea stofelor,
tivirea textilelor, trasare cu laser, tunderea
covoarelor, turnare de bijuterii, urzire de textile,
țeserea de tapiserii, țeserea de tapiserii pentru
terți, țesătorie, țesăturilor (tivirea -lor)

───────
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(210) M 2021 08755
(151) 08/12/2021
(732) UNITED STATES POLO

ASSOCIATION, 1400
CENTREPARK BLVD., SUITE
200, WEST PALM BEACH, FL
33401, FL, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

(540)

USPA

(531) Clasificare Viena:
27.07.17

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

18. Genți, genţi de mână, genți de umăr, genți de
mână (poșete), genți cu brațară, portofele pentru
monede, portofele, etuiuri pentru cardurile de
credit (portofele), etuiuri pentru cărţile de vizită,
sacoșe, genţi de spate, genți pentru sporturi,
genți pentru cărți/ ghiozdane, genți de plajă,
sacoșe, genți pentru scutece, genţi de cosmetic,
nedotate, genți de călătorie, bagaje, umbrele.
25. Articole de îmbracăminte: îmbrăcăminte
pentru nou-născuți, bandane (fulare), halate
de baie, slipuri de baie, costume de
baie, îmbrăcăminte pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), bavete, nu din hârtie, sutiene,
camisole, îmbrăcăminte din imitaţie din piele,
îmbrăcăminte din piele, paltoane, șaluri,

rochii, capoate, apărători pentru urechi
(îmbrăcăminte), cape, mănuşi (îmbrăcăminte),
bentiţe (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jeanși denim, jersee
(îmbrăcăminte), tricotaje(îmbrăcăminte),
costume de bal mascat, mănuși cu un deget,
cravate, îmbrăcăminte de stradă, paltoane
bărbăteşti, pardesie, pantaloni (am.), jachete cu
glugă (parka), ponchouri, pulovere, hanorace
(pulovere), pijamale, saronguri, panglici pentru
purtare, eșarfe, șaluri, cămăși, cămăși cu
mânecă scurtă, articole sport din jerseu, tricouri
polo, tricouri pentru rugby, fuste, pantaloni
scurţi tip fustă, chiloţi tip boxeri, măști de
somn, furouri (lenjerie de corp), șosete,
costume, suspensoare, lenjerie de corp/desuuri,
flanele, body-uri (lenjerie de corp), tricouri cu
mânecă scurtă, colanți, pantaloni, uniforme,
văluri (îmbrăcăminte), veste, îmbrăcăminte
impermeabilă,
articole pentru acoperirea capului: fesuri
(beanies), șepci de baseball, bonete, jobene,
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
berete.
articole de încălțăminte: sandale, papuci, cizme*,
pantofi de sport, pantofi de ocazie, tocuri, tălpi
pentru încălţăminte, șireturi, fitinguri metalice
pentru încălţăminte.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și
servicii de comerţ online cu amănuntul în
domeniul confecțiilor, articolelor de îmrăcăminte
și accesoriilor de modă, publicitate în legătură cu
servicii de comerț cu amănuntul.

───────
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(210) M 2021 08756
(151) 08/12/2021
(732) PAUL-VIRGIL COTIGĂ, STR.

HORIA NR. 8, BLOC E2, SCARA
3, ETAJ 2 , AP. 12, JUDET DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
GEORGE TOTOIANU, STR.
UNGURENILOR, NR. 40, JUDET
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021608, ROMANIA

(540)

The Union of Good Feelings

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.08

(591) Culori revendicate:crem (Pantone7499
C), negru (Pantone 419)

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

18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, bastoane, umbrele
și parasolare, umbrele, umbrele de soare,
huse de arc , articole de piele vândute
vrac, blană artificială, blană de animale, blană
semiprelucrată, blănuri vândute vrac, piei de
bovine , carton imitație de piele, casete din
piele sau din piele artificială, centuri pentru
umeri, chingi din piele, crupe (părți ale
crupoanelor), curele de piele pentru bagaje,
curelărie (echipamente pentru soldați), curelărie
realizată din piele, curele de umăr, curele de
umăr din piele, curele din imitație de piele, curele
din piele, curele pentru patine, cutii de pălării din
imitație de piele, cutii din piele, etichete adezive
de piele pentru genți, etichete de piele de cusut
pe îmbrăcăminte, etichete din piele, foi din
imitații de piele pentru manufacturi, foi din piele
pentru manufacturi, garnituri de harnașament,
garnituri din piele pentru mobile, genti pentru
articole de toaleta vandute goale, hamuri de

siguranță pentru copii, huse de mobilă, din piele,
huse din piele pentru arcuri, imitații de piele
vândute vrac, materiale din piele, membrane
de intestine de vițel, moleschin (imitație de
piele), piei de animale, piei tăbăcite, imitații
de piele , împletituri din piele, piele brută sau
semiprelucrată, piele de căprioară, cu excepția
celei pentru curățare, piele de poliuretan, piele
de șarpe, șnur de piele , piele netăbăcită și
alte tipuri de piei prelucrate sau semiprelucrate,
piele pentru harnașamente, piele pentru mobilier,
piele pentru pantofi, piele sau imitație de piele,
piele sintetică, piele vegană, port-carduri de
piele, port-carduri din imitație de piele, produse
din piele brută de ros pentru câini, recipiente
industriale din piele pentru ambalare, serviete din
piele, șevro, șireturi din piele, tefillin (filactere),
valve din piele, șnururi din piele, șnururi din piele
pentru legat sub bărbie, ținte decorative pentru
materiale din piele.
25. Accesorii metalice de protecție pentru
pantofi și cizme, accesorii metalice pentru
încălțăminte, articole cu cozoroace care servesc
la acoperirea capului, articole de acoperit
fața (articole de îmbrăcăminte), nu pentru
scopuri medicale sau sanitare, articole de
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte termice,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte impermeabile, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte confecționate din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru sport cu senzori digitali
încorporați, articole de îmbrăcăminte din imitație
de piele, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de încălțăminte
pentru plajă, articole de purtat pe cap pentru
copii, articole pentru acoperirea capului, articole
purtate în jurul gâtului, articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), articole
vestimentare pentru bărbați, halate de baie ,
papuci de baie , sandale de baie , slip bărbătesc
de baie , balerini (încălțăminte), balerini
(încălțăminte de damă), bandane, banderole
pentru cap, bascheți, băști, baticuri, baticuri de
purtat la gât, baticuri de pus pe cap, bavete
din pânză, bentițe cu protecții pentru urechi
(îmbrăcăminte), bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), bentițe pentru cap, bentițe
de protecție pentru urechi, bentițe și manșete
absorbante, berete, bermude, blacheuri pentru
încălțăminte, blănuri (îmbrăcăminte), blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler înalt,
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bluze cu guler pe gât, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze scurte,
bluze și șorturi pentru sport, bluze sport,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze tubulare,
bluzoane, bocanci de lucru, bocanci de snow-
board, bocanci pentru excursii, body-uri (articole
de îmbrăcăminte), bombeuri de încălțăminte,
bonete, bonete tricotate, brâie (îmbrăcăminte),
branțuri pentru încălțăminte, branțuri pentru
pantofi, altele decât cele de uz ortopedic, branțuri
(pentru pantofi și cizme), brâuri (imbrăcăminte),
bretele de susținere pentru ciorapi, bretele
pentru bărbați, bretele pentru imbracaminte,
broboade (articole de îmbrăcăminte), bustiere
sport, buzunare de haine, căciuli cu ciucuri,
căciuli cu nod, căciuli de blană artificială, căciuli
tip cagulă, căciuli tricotate, calote de pălării,
cămăși, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, camasi cu maneca
lunga, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte,
cămăși de tip hawaian cu nasturi în față, cămăși
hawaiene, cămăși purtate peste îmbrăcăminte,
cămăși rezistente la vânt, camizole, cape
și pelerine, carâmbi de cizme, carcase de
pălării, cardigane, căști cu viziera, căști de
protecție contra frigului pentru urechi (articole de
îmrăcăminte), cauciucuri (încălțăminte), centuri
cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte), centuri
de piele (articole de imbracaminte), centuri
din materiale textile, centuri din materiale
textile (îmbrăcăminte), centuri din piele sintetică
(articole de imbracaminte), chador, ciorapi,
cizme, clăpari pentru snowboard, clini (părți
de articole de îmbrăcăminte), colanți, colanți
cu bretele, colanți de lână, combinezoare
(îmbrăcăminte), confecții, corsete (articole de
îmbrăcăminte), costume, costume de baie,
costume de damă, costume de lucru, costume
din piele, costume din trei piese (articole
de îmbrăcăminte), costume dintr-o singură
piesă, costume informale (casual), costume
pentru bărbați, cozorace, cozorocuri, crampoane
pentru atașare pe încălțămintea sport, cravate,
curele (accesorii vestimentare), curele din piele
(îmbrăcăminte), curele din materiale textile
(îmbrăcăminte), curele pentru încălțăminte,
dubluri pentru jachete, echipament sportiv, egări
(pantaloni), eșarfă tubulară, eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), espadrile, etolă din blană
sintetică, etole (blănuri), fesuri, flanele, flanele
de lână, fracuri, fular tip manșon, fulare tubulare,
fulare (îmbrăcăminte), fuste, gabardine, galoși,
geacă de snow-board, geci, geci " bomber
", geci cu mâneci, geci de puf, geci din
piele, geci fără mâneci, ghete, ghete sport,
ghetre, glugi (îmbrăcăminte), gulere, gulere de
haină (îmbrăcăminte), gulere detașabile, gulere

detașabile pentru cămăși, gulere false, gulere
pentru rochii, gulere răsucite (îmbrăcăminte),
haine de lucru, haine de iarnă, haine de
ploaie, haine de stradă, haine de stradă pentru
bărbați, haine de stradă pentru băieți, haine
de stradă pentru copii, haine de stradă pentru
femei, haine de stradă pentru fete, haine
din denim (jachete, pardesie etc.), haine din
lână, haine impermeabile de purtat în aer
liber, haine pentru copii, haine și jachete de
blană, haine tricotate, haine tip parka, halate,
hanorace, hanorace cu glugă, hanorace sport,
huse pentru încălțăminte, cu excepția celor
de uz medical, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte cu
led-uri încorporate, îmbrăcăminte de sport cu
senzori digitali încorporați, îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
impermeabilă, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, impermeabile, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte pentru
bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte pentru timpul liber, jachete,
jachete cămașă, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete cu
două fețe, jachete de antrenament, jachete
de blană, jachete de stradă, jachete din
bumbac, jachete din denim, jachete din piele
de antilopă, jachete din piele de oaie, jachete
din polar, jachete din tricot, jachete groase,
jachete (îmbrăcăminte), jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete, mantouri, pantaloni
și veste pentru femei și bărbați, jachete
matlasate (articole vestimentare), jachete pentru
bărbați, jachete pentru costume, jachete pentru
femei, jachete reflectorizante, jachete safari,
jachete scurte, groase, de iarnă, jachete pentru
camuflaj, jambiere, jeanși denim, jersee, jerseuri
(îmbrăcăminte), maiouri, mantale, mantouri,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), mocasini,
monokini, mușamale (îmbrăcăminte), muu muu
(rochii hawaiiene largi, cu modele multicolore),
pălării, paltoane, paltoane cu umplutură din
puf, pantaloni, pantaloni capri, pantaloni colanți,
pantaloni corsar, pantofi comozi pentru activități
în timpul liber, papuci confecționați din piele,
pardesie din molton, pardesie din piele, pardesie
scurte, pardesiuri, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, pelerine, articole de îmbrăcăminte din
piele , pijamale, costume de plajă , ponchouri,
pulover (articole de îmbrăcăminte), redingote,
replici de echipamente de fotbal, pulovere tip
polo, rochii de plajă, rochii din imitație de
piele, rochii din piei, rochii din piele, rochii
pentru femei, saboți, rochii și cămăși de
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damă pentru plajă, sacouri sport, salopetă de
copii, salopete, șaluri, șalvari, sandale, șaluri și
eșarfe, sandale tip sabot, sarafane, sarafane
(rochii), sariuri, saronguri, șepci (articole de
îmbrăcăminte), sepci cu cozoroc, seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), șlapi, șorturi, șosete,
șoșoni, pantofi de sport , șube, taioare, taioare-
pantalon, teniși, ținută stil casual, topuri (articole
vestimentare), trenciuri, trening (pantaloni de),
treninguri de nailon și bumbac, treninguri
(pentru sport), tricotaje, tricoturi (îmbrăcăminte),
tricouri, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
tunici, uniforme, veste, veste cu umplutură de
puf, veste de antrenament, veste de piele, veste
matlasate, veste pentru camuflaj, veste termice,
viziere (articole de îmbrăcăminte).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri sintetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la blănuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de șelărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
incălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de cusut, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri sintetice, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la articole sportive, servicii

de vânzare cu ridicata referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de cusut, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fire de cusut, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fire
de tricotat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de șelărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de îmbrăcăminte,
comandă computerizată de stoc, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, organizare
de expoziții și târguri în scopuri comerciale și de
promovare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
regruparea în beneficiul tertilor, produselor
din clasele 18, 25, (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aaceste
produse, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web, al
emisiunilor de tip teleshopping, comerţ în spatiu
fizic, online, cu amănuntul sau cu ridicata a
produselor proprii.
40. Fabricarea de amestec de vopsele,
fabricarea de amestec personalizat de culori
pentru vopsele, aplicare de desene în relief
pe suprafețe de carton, aplicare de desene
în relief pe suprafețe de tablă, aplicare de
modele în relief pe suprafețe de hârtie, aplicare
de monograme pe îmbrăcăminte, aplicare
de întărituri pe covoare la comanda terților,
aplicarea de monograme pe îmbrăcăminte,
arămire, asamblare de materiale la comandă
pentru terţi, 
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───────

(210) M 2021 08757
(151) 08/12/2021
(732) NICOLAU IONEL CĂTĂLIN

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. LUCA ARBORE NR. 36, BL.
522, SC. B, ET. 5, AP. 24, JUD.
IAȘI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)
La Cătălin

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a

ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii

asamblare de produse pentru terți, asamblare la
 comandă de materiale din piele pentru alte
persoane,  fabricarea  de  borduri  de  blănuri,
fabricarea de borduri de lână, brodare, coasere
de draperii, confecționarea obiectelor fine din
argint (sau din alte metale prețioase), croirea
stofelor, croirea țesăturilor, croitorie, croitorie
(confecții la comandă), croitorie la comandă,
croitorie pentru bărbați sau femei, cusut artizanal
(producție  la  comandă),  cusut  artizanal  și 
croitorie,  cusătorii (fabricări  la  comandă), 
fabricare de perdele, fabricare de încălțăminte, 
fabricare  la  comandă de  componente 
elastomerice,  fabricare  la comandă  de 
draperii, furnizare de informațiidespre servicii de
 brodare, furnizare de informații despre croitorie,
 furnizare  de  informații  despre croitorie  de 
damă,  imprimare  3d,  gravarea șabloanelor, 
matlasare  la  comandă,  fabricare  de mulaje  din 
materiale  textile,  fabricarea  de  mulaje din 
produse sintetice, prelucrarea blănurilor,
prelucrarea personalizată a blănurilor, retușarea
îmbrăcămintei, servicii de brodare a tricourilor,
servicii de croitorie, servicii de fabricare de
huse detașabile la comandă, servicii de fabricare
de perdele la comandă, servicii de pantofar
(fabricare la comandă ), servicii de reproducere
în 3d, servicii de transfer de picturi, tăierea
blănurilor, tivirea stofelor, tivirea textilelor, trasare
cu laser, tunderea covoarelor, turnare de bijuterii,
urzire de textile, țeserea de tapiserii, țeserea de
tapiserii pentru terți, țesătorie, țesăturilor (tivirea
-lor).
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corporative, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, 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 cu scop
comercial sau publicitar, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de înmatriculare a automobilelor,
administrare a afacerilor pentru parcări auto,
administrare a afacerilor pentru ateliere de
reparaţii auto, managementul afacerilor cu
parcuri auto (pentru terți), realizare de expoziții
comerciale în domeniul automobilelor, furnizare

de informații prin internet privind vânzarea de
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de comerţ
cu anvelope, servicii de consultanță în afaceri
privind deschiderea unui atelier de reparaţii auto
în sistem de franciză.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
servicii de electricieni, încărcarea masinilor
electrice, montarea cablurilor, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia maşinilor, întreţinerea
şi repararea vehiculelor cu motor, vopsire,
interioară şi exterioară, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, reşaparea
anvelopelor, nituire, protecţie anticorozivă,
sablare, echilibrarea anvelopelor, gresarea
vehiculelor, lubrifierea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, staţii de
distribuţie a carburanţilor pentru vehicule
(realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii
de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la
vehicule, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
vopsirea automobilelor, gresarea automobilelor,
lubrifierea automobilelor, întreținerea
automobilelor, curățarea automobilelor,
șlefuirea automobilelor, vopsitul autovehiculelor,
spălarea autovehiculelor, finisare de
automobile, reparații de automobile,
repararea tapițeriei autovehiculelor, servicii
de recondiționare automobile, curățare
completă pentru automobile, montare
geamuri pentru autovehicule, curățarea și
lustruirea autovehiculelor, organizarea reparației
autovehiculelor terestre, organizarea întreținerii
autovehiculelor terestre, reparații auto pe
marginea drumului, instalare de accesorii
pentru automobile, tuning pentru caroserii de
automobile fără a afecta proprietățile esențiale,
reparații și întreținere de automobile, servicii
de spălare de autovehicule, servicii de curățare
pentru autovehicule terestre, servicii de service
pentru repararea autovehiculelor, tuning pentru
electromotoare și motoare de automobile fără
a afecta proprietățile esențiale, servicii de
schimb de ulei pentru autovehicule, servicii de
realimentare cu gaz pentru autovehicule, servicii
de realimentare cu benzină pentru autovehicule,
montare personalizată a elementelor de interior
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pentru automobile, instalare de echipamente
electrice și electronice în automobile, reparații
sau întreținere de autovehicule cu două roți,
servicii de consiliere cu privire la reparare
autovehiculelor, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de automobile,
întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, întreținere și
reparații de autovehicule pentru transportul de
pasageri, reparații și finisaje de caroserii de
automobile efectuate pentru terți, servicii mobile
de schimb de ulei pentru autovehicule prestate
la locația clientului, verificare de automobile
și de piese ale acestora înaintea lucrărilor
de întreținere și de reparație, întreținerea și
repararea anvelopelor, echilibrare anvelope,
recanelarea anvelopelor, montarea anvelopelor,
înlocuire de anvelope, echilibrarea (alinierea) de
anvelope, servicii de montare anvelope, rotația și
echilibrarea anvelopelor, montare și reparații de
anvelope de vehicule, vulcanizare de anvelope
de automobil (reparații).
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de lounge cu narghilea, servicii de
bar, servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 08758
(151) 08/12/2021
(732) COMPANIA HOTELIERA

INTERCONTINENTAL ROMANIA
SA, BD. NICOLAE BALCESCU
NR. 4, SECTOR 1, BUCURESTI,
010051, ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
010803, ROMANIA

(540)

GRAND HOTEL BUCHAREST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.12

(591) Culori revendicate:mov (HEX #453a7e)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de consultanță privind administrarea
hotelurilor și managementul hotelier, servicii
publicitare pentru hoteluri, administrarea
hotelurilor
39. Servicii de turism (organizarea călătoriilor),
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de agenții de turism
pentru călătorii de afaceri, servicii de agenție
de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
de ghizi de turism.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente recreative, organizare de
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evenimente muzicale, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare de
evenimente și concursuri sportive cu animale,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, organizare de
conferințe, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, închiriere de piscine, servicii
pentru complexe de piscine și tobogane cu apă,
furnizare de piscine de înot
43. Servicii hoteliere, rezervări la restaurant,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante pentru turiști,
restaurante de delicatese, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii ale barurilor, cazare temporară, servicii
de cazare pentru evenimente, rezervare de
cazare la hotel, agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, închirieri de spații de
cazare temporară, rezervări de spații de cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, prestare de servicii
de informații despre cazare pe timpul călătoriilor
și servicii de agenții pentru rezervarea cazării
pe timpul călăloriilor, oferite călătorilor, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
servicii de agenții de turism privind spațiile de
cazare, furnizare de săli de conferințe, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering, snack-baruri.

───────

(210) M 2021 08759
(151) 08/12/2021
(732) YESHIMOOD SRL, STR.

GENERAL PRAPORGESCU,
NR.10, JUD. VALCEA, RM.
VALCEA, 247000, VALCEA,
ROMANIA

(540)

YESHIMOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 25.01.25

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

35. Administrarea vânzărilor
───────

44. Servicii oferite de băi turceşti, masaj, servicii
de sauna, saloane de coafură, fizioterapie,
servicii de tratamente medicale oferite de un
centru spa, saloane de frumusețe, îngrijiri
de igienă și frumusețe, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare.
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(210) M 2021 08760
(151) 08/12/2021
(732) STEFAN-GABRIEL MAIDANIUC,

CALEA PLEVNEI, NR. 15, ETAJ
PARTER, AP 9, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010221, ROMANIA
GABRIEL NEAGU, STR. ELEV
STEFAN STEFANESCU, NR 13,
BLOC 451, ET. 2, AP. 34, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Marsquake

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

41. Servicii educative, de divertisment și sportive
───────


