
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
09/02/2021

PUBLICATE ÎN DATA DE 16/02/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/02/2021

2

Cereri Mărci publicate în 16/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00939 09/02/2021 PROFI ROM FOOD SRL Vital Grana

2 M 2021 00972 09/02/2021 IONUT PRIM TRANS SRL YMG LOGISTIC

3 M 2021 00973 09/02/2021 ARCHER GUARD SRL ARCHER SECURITY

4 M 2021 00974 09/02/2021 MERLIN SECURITY SRL MERLIN SECURITY

5 M 2021 00975 09/02/2021 OPTIC PARTNER SRL PROview

6 M 2021 00976 09/02/2021 TRANSILVANIA NUTS SRL Be Smart By Nutribon

7 M 2021 00977 09/02/2021 RAZVAN MUNTEANU PIZZA CĂPITA

8 M 2021 00978 09/02/2021 CAT MUSIC SRL CMW CAT MEDIA WORLD

9 M 2021 00979 09/02/2021 CAT MUSIC SRL CMW CAT MUSIC WORLD

10 M 2021 00980 09/02/2021 QUANTUM DECO BUNS BURGERS & WINGS

11 M 2021 00981 09/02/2021 QUANTUM DECO SRL BUNS

12 M 2021 00982 09/02/2021 TRANSILVANIA NUTS SRL Fii Destept By Nutribon

13 M 2021 00983 09/02/2021 PRACTIC S.A. PRACTIC

14 M 2021 00984 09/02/2021 MONDOFIX, INC. FIX AUTO

15 M 2021 00985 09/02/2021 GABRIELA - IOANA GÜNTER FAFA PARK

16 M 2021 00986 09/02/2021 ALEXANDRA IOANA
GOSPODARU

DAC WARRIOR

17 M 2021 00987 09/02/2021 DOCENDO DTM SOLUTIONS
SRL

REZIDENTIAT COM

18 M 2021 00988 09/02/2021 S.C. ADVANCED EUROPEAN
LOGISTICS S.R.L.

Boga ROOMS

19 M 2021 00989 09/02/2021 RIVULUS DEVELOPMENT
S.R.L.

neaoş

20 M 2021 00990 09/02/2021 PROJECT CENTER INTERMED
2004 SRL

PROJECT CENTER

21 M 2021 00992 09/02/2021 RADU CIOFU Seomark

22 M 2021 00993 09/02/2021 DISTRIBUTIE ENERGIE
ELECTRICA ROMANIA SA

DEER DISTRIBUŢIE ENERGIE
ELECTRICĂ ROMANIA

23 M 2021 00994 09/02/2021 IONEL BURTEA AMUR

24 M 2021 00995 09/02/2021 ADRIAN-CLAUDIU SÎNA BIOAS PURE Bucharest

25 M 2021 00996 09/02/2021 ALEXANDRA VORNICU Taina Domnitei

26 M 2021 00997 09/02/2021 AUCHAN ROMANIA S.A. MyClub
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2021 00998 09/02/2021 AUCHAN ROMANIA S.A. ETICHETA "FARA"

28 M 2021 00999 09/02/2021 AUCHAN ROMANIA S.A. CRESTEM BINELE PRINTRE
NOI

29 M 2021 01000 09/02/2021 STIL IMOBIL S.R.L. STIL IMOBIL Cheia ta este la
noi!

30 M 2021 01001 09/02/2021 AUCHAN ROMÂNIA SA RETETA RESPONSABILA

31 M 2021 01002 09/02/2021 G&M 2000 SRL G&M 2000 HEXID Dezinfectant
gata de utilizare pentru
tegumente Bactericid Fungicid
Micobactericid și Virucid

32 M 2021 01004 09/02/2021 DRAGOS-ION DRAGUSIN GOLDEN TIPS

33 M 2021 01005 09/02/2021 POPI INVEST CORP NEGÜRI

34 M 2021 01006 09/02/2021 EMRAH EZGIN EMIR GOLD & DIAMONDS

35 M 2021 01007 09/02/2021 TEODORA TIRIBA Coffee Quest

36 M 2021 01008 09/02/2021 CABINET DENTAIRE MAG&C
SPRL

MAG CABINET DENTAIRE
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(210) M 2021 00939
(151) 09/02/2021
(732) PROFI ROM FOOD SRL, CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011146, ROMANIA

(540)

Vital Grana

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
30. Rondele din orez expandat, biscuiți de
orez, orez expandat, chipsuri de orez, produse
pentru gustări preparate din făină de orez,
orez îmbogățit cu vitamine și alte minerale,
produse alimentare extrudate preparate din orez,
cereale pentru micul dejun din orez, batoane
de cereale și batoane energizante, batoane de
ovăz, batoane cu musli, batoane de cereale,
batoane învelite în ciocolată, batoane alimentare
pe bază de cereale, batoane energetice pe
bază de cereale, batoane de cereale bogate
în proteine, produse din cereale sub formă
de batoane, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și fructe
uscate (produse de cofetărie), batoane dulci,
batoane dulci cu susan, batoane pe bază de
grâu, terci de ovăz, făină de ovăz, fulgi de ovăz,
făină de ovăz instant, alimente preparate din
ovăz, prăjituri din ovăz pentru consum uman,

amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
ovăz procesat pentru alimente de consum uman,
terciuri de ovăz preparat pentru consum uman,
preparate din cereale care conțin tărâțe de
ovăz, alimente pe bază de ovăz pentru consum
uman, făină de ovăz pentru consum uman,
biscuiți de ovăz pentru consum uman, arpacaș
de ovăz, ovăz măcinat, ovăz decorticat, cereale
gata preparate, chipsuri din cereale, alimente
preparate din cereale, fulgi de cereale uscate,
cereale pentru micul dejun, biscuiți crocanți
din cereale, semințe de cereale procesate,
chipsuri pe bază de cereale, cereale pentru
mic dejun cald, musli constând predominant
din cereale, preparate pe bază de cereale,
gustări pe bază de cereale, cereale preparate
pentru consum uman, preparate alimentare pe
bază de cereale, cereale procesate, pudră de
cereale, cereale, făină de cereale, făină de
cereale prăjită, mâncăruri făcute din cereale
coapte, preparat din cereale (făină alimentară),
gustări sărate pe bază de cereale, preparate
din cereale care conțin tărâțe, cereale pentru
alimente de consum uman, prăjituri de cereale
pentru consum uman, cereale pentru micul dejun
care conțin fibre, gustări preparate conținând în
principal cereale expandate, gustări preparate
conținând în principal cereale extrudate, biscuiți
pentru consum uman, preparați din cereale,
cereale pentru micul dejun care conțin fructe,
cereale pentru micul dejun care conțin miere,
produse pentru gustări conținând în principal
cereale, cereale pentru micul dejun, terci și griș,
cereale procesate pentru alimente de consum
uman, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse pentru gustări preparate din
făină de cereale, cereale pentru micul dejun cu
aromă de miere, gustări alimentare cu cereale
cu gust de brânză, alimente pe bază de cereale
pentru consum uman, înlocuitori de cafea
(pe bază de cereale sau cicoare), amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, quinoa prelucrată,
gluten din grâu uscat, preparate din tărâțe pentru
consum uman, făină de soia pentru mâncare,
făină de năut, făină de hrișcă (pentru alimente).

───────
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(210) M 2021 00972
(151) 09/02/2021
(732) IONUT PRIM TRANS SRL, STR.

GLICINELOR NR. 8, BLOC M53,
SCARA 1, ETAJ 7, APARTAMENT
48, SECTOR 5, BUCURESTI,
025511, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, GHERGHITEI NR
1, BL. 94B, SC. B, AP. 76, SECTOR
2, BUCURESTI, 022511, ROMANIA

(540)

YMG LOGISTIC

(531) Clasificare Viena:
18.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, roșu,
portocaliu, galben, albastru închis,
albastru deschis, mov, violet

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

35. Publicitate în sectorul transport și
livrare, administrarea afacerilor în domeniul
transportului și livrărilor, servicii de prelucrare
de date în domeniul transporturilor, servicii
de administrare a afacerilor în domeniul
transporturilor, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului și al livrărilor,
consultanță în materie de management al
afacerilor în sectorul de transport și livrări,
servicii de publicitate privind sectoarele
de transport, managementul afacerilor în
sectorul transport și livrări, managementul
afacerilor cu flote de transport (pentru terți),
furnizare de documente de transport pentru
terți (servicii administrative), administrarea
vânzărilor, administrație comercială, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, promovarea
vanzarilor pentru terti, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea

unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentare de
produse, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de agenții de import și
export, servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.
39. Transport de marfă, transport terestru de
marfă, organizarea transportului de marfă,
servicii de transport de marfă, depozitare de
marfă după transport, servicii de transport
rutier de marfă, transport cu vehicule grele de
marfă, depozitare de marfă înainte de transport,
transportul containerelor de marfă cu camionul,
servicii specifice agențiilor de transport de marfă,
servicii de curierat pentru transportul de marfă,
transport de marfă și cargo și servicii de
debarasare, localizarea vehiculelor de pasageri
sau de marfă folosind calculatoare sau sisteme
de poziționare globală (informații referitoare
la transporturi), transport, transport terestru,
transport securizat, transport rutier, organizarea
transportului, logistică de transport, transport
de containere, transport cu camionul, servicii
de transport, transport de bagaje, transport și
depozitare, transport de mărfuri, transport de
bunuri, transport prin curier, transport de valori,
transport de colete, transportare de mărfuri,
transport securizat de bunuri, organizarea
serviciilor de transport, transport securizat cu
camion, servicii de transport rutier, închirierea
mijloacelor de transport, servicii pentru
transportul bagajelor, consultanță profesională
privind transportul, organizarea transportului de
mărfuri, organizarea transportului de colete,
servicii de transport de containere, servicii
de asistență rutieră (transport), transport
frigorific de mărfuri congelate, transport și
depozitare de bunuri, servicii de transport
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de mărfuri, transport și livrare de bunuri,
transport de mărfuri în vrac, transport frigorific
de produse reci, servicii de rezervare pentru
transport, închirieri de vehicule de transport,
închirieri de vehicule pentru transport, servicii
de agenție de transport pentru organizarea
transportului de bunuri, servicii de organizare
a transportului, organizarea transportului pentru
utilizatori comerciali, închirieri (charter) de
mijloace de transport, servicii de transport
comercial de mărfuri, servicii de transport
rutier de mărfuri, distribuție (transport) de
mărfuri pe șosea, servicii de transport și
expediție de mărfuri, servicii de transport
rutier containerizat de mărfuri, organizarea
transportului de pachete pe cale terestră,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul, servicii de închiriere în legătură
cu transport și depozitare, închirierea pe bază de
contract a vehiculelor pentru transport, colectare,
transport și livrare de produse, documente,
colete și corespondență, închiriere de spații,
structuri, unități și containere pentru depozitare și
transport, servicii consultative privind urmărirea
produselor în tranzit (informații referitoare la
transporturi), închiriere de platforme de ridicare
cu autopropulsie folosite în scopuri de transport,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii
de distribuție, servicii de distribuție de mărfuri
paletizate, depozitarea mărfurilor, depozitare de
vehicule, depozitare de pachete, depozitare de
colete, depozitare de containere, depozitare
în vrac, depozitare de produse, servicii de
depozitare, depozitare de bunuri comerciale,
depozitare temporară de livrări, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, închirieri de containere
de depozitare, depozitare de produse în magazii,
parcare și depozitare de vehicule, servicii de
depozitare de produse, depozitare anterioară
tranzitului de marfă, servicii de depozitare de
alimente congelate, închirieri de containere de
depozitare portabile, depozitare de containere
și de mărfuri, depozitare de alimente congelate
în magazii, servicii de consiliere privind
depozitarea mărfurilor, închirierea de containere
pentru depozitare și înmagazinare, servicii de
depozitare și păstrare în magazii, închiriere de
camioane, închirieri de camioane și vehicule,
închirieri de camioane și remorci, închiriere
de vehicule, închiriere de vehicule terestre,
organizare de închirieri de vehicule, închiriere de
vehicule pentru marfă.

───────

(210) M 2021 00973
(151) 09/02/2021
(732) ARCHER GUARD SRL, STR. IULIU

MANIU NR. 7, CORP CLĂDIRE
NR. 297, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ARCHER SECURITY

(531) Clasificare Viena:
02.01.02; 26.01.01; 27.05.01; 23.01.05;
24.15.01

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

IULIU MANIU NR. 7, CORP
CLĂDIRE NR. 297, SUPRAFATA
45 MP, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MERLIN SECURITY

45. Servcii de pază, servcii de pază pe timp de
noapte, servcii de gardă de corp.

(210) M 2021 00974
(151) 09/02/2021
(732) MERLIN SECURITY SRL, STR.

───────
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(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.13.25; 27.05.01

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

45. Servicii de pază, servcii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2021 00975
(151) 09/02/2021
(732) OPTIC PARTNER SRL, STR.

THEODOR BURADA 38A,
ET.1, BIROU 5, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANTA,
023709, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PROview

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.11.03; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX fc0303),
galben (HEX c7c6c5)

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

9. Lentile cu excepția celor pentru implantare
chirurgicală, lentile oftalmologice, lentile
interschimbabile, lentile brute, lentile optice,
lentile antireflex, lentile pentru ochelari, lentile
corectoare (optică), lentile din material plastic.

───────

(210) M 2021 00976
(151) 09/02/2021
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL,

CALEA ALBA IULIA NR. 36,
JUDEȚUL ALBA, DRÂMBAR, COM.
CIUGUD, 517241, ALBA, ROMANIA

(540)

Be Smart By Nutribon

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 00977
(151) 09/02/2021
(732) RAZVAN MUNTEANU, STR. ION

CREANGA 2, JUDEȚUL BRAȘOV,
ZARNESTI, 505800, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
PIZZA CĂPITA

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi.
───────

(210) M 2021 00978
(151) 09/02/2021
(732) CAT MUSIC SRL, BD. FICUSULUI

NR. 5-7, BL. XX/7, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CMW CAT MEDIA WORLD

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.23

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

41. Închirierea echipamentelor audio,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea de concerte, transfer de know-
how (instruire), servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, servicii de orchestră,
raportare fotografică, prezentarea prestaţiilor

live, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, fotografie, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de publicitate sau culturale,
scrierea de scenarii de film, altele decât cele
publicitare, scenarii, altele decât cele publicitare,
producţia de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 00979
(151) 09/02/2021
(732) CAT MUSIC SRL, BD. FICUSULUI

NR. 5-7, BL. XX/7, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CMW CAT MUSIC WORLD

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.23

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

41. Închirierea echipamentelor audio,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea de concerte, transfer de know-
how (instruire), servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, servicii de orchestră,
raportare fotografică, prezentarea prestaţiilor
live, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
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radio, fotografie, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de publicitate sau culturale,
scrierea de scenarii de film, altele decât cele
publicitare, scenarii, altele decât cele publicitare,
producţia de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 00980
(151) 09/02/2021
(732) QUANTUM DECO, STRADA

BRATOCEA NR. 37 BIS,
CONSTRUCTIA C1, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

BUNS BURGERS & WINGS

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 08.07.25; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone PMS
1807), negru (Pantone Black 6 2X), alb

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

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 00981
(151) 09/02/2021
(732) QUANTUM DECO SRL, STR.

BRATOCEA NR. 37 BIS,
CONSTRUCTIA C1, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
BUNS

(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).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 00982
(151) 09/02/2021
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL,

CALEA ALBA IULIA NR. 36,
LOCALITATEA DRÂMBAR,
JUDEȚUL ALBA, COMUNA
CIUGUD, 517241, ALBA, ROMANIA

(540)

Fii Destept By Nutribon

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

29. Batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane organice pe bază de nuci și semințe,
batoane pe bază de fructe și fructe nucifere,
batoane pe bază de fructe ca substituienti
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituienti alimentari, batoane pe
bază de nuci și semințe, amestecuri de fructe și
nuci preparate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, nuci aromate preparate,
nuci conservate, nuci cu coajă preparate, nuci
de acaju preparate, nuci de acaju sărate,nuci
de betel prelucrate,nuci de cocos uscate,nuci
macadamia preparate, nuci opărite, nuci pecan
preparate,nuci preparate, nuci uscate, topping-
uri de nuci, unt din diferite nuci sub formă de praf.
30. Batoane de nuga cu nuci pecan, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
ciocolată tartinabilă conținând nuci, făină de
nuci, nuci macadamia trase în ciocolată, nuci
trase în ciocolată (produse de cofetărie), produse
de cofetărie din nuci, sosuri care conțin nuci,
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
batoane cu musli, batoane de cereale, batoane
de cereale bogate in proteine ,batoane de
cereale și batoane energizante, batoane de nuga
cu nuci pecan, batoane de nuga învelite în

ciocolată,batoane dulci, batoane dulci cu susan,
batoane energetice pe bază de cereale, batoane
învelite în ciocolată, batoane pe bază de cereale
ca substituienti alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, batoane pe
bază de grâu, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), produse din cereale sub
formă de batoane.
35. Administrarea afacerilor, administrarea
vânzărilor, administrație comercială, servicii de
agenții de import-export, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de comerț cu ridicata, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț on-
line.

───────

(210) M 2021 00983
(151) 09/02/2021
(732) PRACTIC S.A., STRADA BISERICA

AMZEI NR. 21-23, CORP C3,
ETAJELE 1 ȘI 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRACTIC

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.17; 26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru deschis (R0
G170 B195), albastru închis (R1 G66
B106)

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

36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, afaceri imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, colectarea chiriilor.

───────
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(210) M 2021 00984
(151) 09/02/2021
(732) MONDOFIX, INC., 99 RUE

EMILIEN MARCOUX, SUITE 101,
J7C 0B4, QUEBEC, BLAINVILLE,
CANADA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIATA DOROBANTI
NR. 4, SC B, ET. 2, AP 8, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010588, ROMANIA

(540)
FIX AUTO

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

37. Asamblarea parbrizelor pentru autovehicule,
asamblarea pieselor pentru vehicule,
asamblarea pieselor de schimb pentru vehicule,
servicii de reparații și întreținere ale vehiculelor,
servicii de reparații auto, în regim de urgență,
servicii de reparații pentru caroserii, servicii
de reparații ale vehiculelor deteriorate în
accident, servicii de reparații parbrize, servicii
de construcție de standuri expoziționale, servicii
de construcții de bunuri comerciale comerciale,
servicii de construcții de magazine, servicii de
construcții de standuri și magazine.

───────

NR. 203 (COMUNA BEBA VECHE),
JUD. TIMIŞ, CHERESTUR, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

FAFA PARK

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 06.01.02; 06.01.04; 05.01.10;
27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2b529f), verde (HEX #58bb2d),
portocaliu (HEX #f48704), magenta
(HEX #e30050)

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

41. Servicii furnizate de parcuri de distracție,
servicii furnizate de parcuri de distracție și
tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
servicii specifice parcurilor de distracție cu
tematică inspirată din cinematografie.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de cazare temporară, furnizare
de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 00986
(151) 09/02/2021
(732) ALEXANDRA IOANA

GOSPODARU, STR. SMARANDA
BRAIESCU NR. 16, BL. 2B EC
B, ET. 3, AP. 27, SECTOR 1,
BUCURESTI, 014202, ROMANIA

(540)
DAC WARRIOR

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

41. Organizarea de competiții sportive.
───────

(210) M 2021 00985
(151) 09/02/2021
(732) GABRIELA - IOANA GÜNTER,
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(210) M 2021 00987
(151) 09/02/2021
(732) DOCENDO DTM SOLUTIONS

SRL, STR. UNIRII, NR. 100, JUD.
DOLJ, SEGARCEA, 205400, DOLJ,
ROMANIA

(540)

REZIDENTIAT COM

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
26.04.05; 24.13.02

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#024E96), turcoaz (HEX #01CCFE),
alb (HEX#FEFEFE)

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

41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte altele
decât cele publicitare, servicii de traducere,
servicii de traducere lingvistică, servicii de
traducere și interpretare, consultanță editorială,
corectare de manuscrise, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, editare de cărți și
recenzii, editare de materiale tipărite care conțin
poze, altele decât cele de uz publicitar, editare de
publicații, editare de texte scrise altele decât cele
publicitare, editare de texte scrise, cu excepția
textelor publicitare, furnizare de evaluări ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de publicații dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare
de publicații on-line, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale care
nu pot fi descărcate, furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, publicare
de afișe, publicare de anuare, publicare de
anuare imprimate (de tip pagini aurii), publicare
de broșuri, publicare de cărți, publicare de
cataloage, publicare de cărți audio, publicare
de cărți educative, publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, publicare de cărți

instructive, publicare de cărți în domeniul
divertismentului, publicare de cărți și periodice
electronice online, publicare de cărți și recenzii,
publicare de cărți și reviste, publicare de cărți,
reviste, almanahuri și jurnale, publicare de
documente, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale, publicare de fișe informative,
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, publicare de jurnale, cărți și manuale
în domeniul medicinei, publicare de lucrări
științifice, publicare de lucrări științifice privind
tehnologia medicală, publicare de manuale
școlare, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice
sau optice, publicare de materiale tipărite
privind drepturile de proprietate intelectuală,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, publicare
de materiale tipărite, altele decât textele
publicitare, publicare de publicații medicale,
publicare de texte medicale, publicare de texte
educative, publicare de texte, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, publicare
de ziare, periodice, cataloage și broșuri,
publicarea de fotografii, publicarea de calendare,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
administrare (organizare) de activități culturale,
activități sportive și culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, certificare
de servicii de educație, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
referitoare la cărți.

───────
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(210) M 2021 00988
(151) 09/02/2021
(732) S.C. ADVANCED EUROPEAN

LOGISTICS S.R.L., STR.
BRANDUSELOR NR. 13, BL. 9C,
AP. 4, JUD. PRAHOVA, SINAIA,
106100, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ANDRIAN FLORINEL PFA,
REPUBLICII BL. 212 SC. D AP. 11,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Boga ROOMS

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#d1ao56)

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

43. Servicii de restaurant, cafenea, bar, servicii
de bufet, servicii de catering, servicii de furnizare
de băuturi şi produse alimentare, servicii de
cazare temporară în regim hotelier sau de
pensiune.

───────

(210) M 2021 00989
(151) 09/02/2021
(732) RIVULUS DEVELOPMENT

S.R.L., STR. ALEXANDRU
ODOBESCU NR.3, AP.18, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430101, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

neaoş

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 25.01.25

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

12. Drone de livrare.
32. Bere și produse de bere, preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
39. Servicii de transport, servicii de curierat,
servicii de livrare.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.

───────
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(210) M 2021 00990
(151) 09/02/2021
(732) PROJECT CENTER INTERMED

2004 SRL, STR. INDEPENDENTEI
NR. 3, BL. P2, SC. A, ET. 8, AP. 35,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

PROJECT CENTER

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.08;
07.01.24

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
gri

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

36. Afaceri imobiliare.
───────

(210) M 2021 00992
(151) 09/02/2021
(732) RADU CIOFU, ALEEA CAMPUL

CU FLORI, NR. 4, BL. D26, SC. A,
AP. 2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Seomark

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

35. Publicitate online, organizarea de
publicitate, publicitate și marketing, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
publicitate în reviste, servicii de publicitate,
publicitate și reclamă, publicitate prin
corespondență, publicitate, consultanță privind
publicitatea, publicitate în vederea recrutării
personalului., agenții de publicitate, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,

servicii promoționale de publicitate, servicii de
publicitate exterioară, servicii de publicitate
digitală, publicitate directă prin poștă,
consultanță privind publicitatea comercială,
cercetare de piață pentru publicitate, servicii
de reclamă și publicitate, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon.
38. Comunicaţii prin terminalele de calculator,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
furnizarea de camere de chat pe internet, servicii
de videoconferinţă, servicii de podcasting,
servicii de transmisii audiovizuale, transmisii
audio, video și multimedia prin internet și alte
rețele de comunicații.
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizare de cursuri, furnizare de cursuri
de formare, furnizare de cursuri de pregătire,
organizare de cursuri de formare (instruire),
furnizare de cursuri de pregătire în domeniul
informaticii, cursuri de instruire în planificarea
strategică în domeniul publicității, promovării,
marketingului și managementului, organizare de
webinare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2021 00993
(151) 09/02/2021
(732) DISTRIBUTIE ENERGIE

ELECTRICA ROMANIA SA,
STR.ILIE MACELARU NR.28A,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DEER DISTRIBUŢIE ENERGIE
ELECTRICĂ ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.12

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, generatoare de energie electrică.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice de:
măsurare, detectare, testare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea
sau controlul distribuţiei sau utilizării
energiei electrice, comutatoare, comparatoare,
conductoare, electrice, conectori (electricitate),
contacte, electrice, contoare / aparate de
măsură, cuploare, electrice / conexiuni, electrice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la
distanţă / dispozitive electrice pentru pornirea
de la distanţă, limitatoare (electricitate), relee,
electrice, aparate de reglare, electrice, prize
electrice, rezistenţe, electrice, reostate, tablouri
de distribuţie, întrerupătoare, electrice, terminale
(electricitate), transformatoare (electricitate),
voltmetre.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii
de facturare în domeniul energiei, servicii de

comparare a prețurilor la energie, achiziții de
contracte de furnizare de energie pentru terți,
servicii de agenții de import-export în domeniul
energiei, urmărirea și monitorizarea consumului
de energie pentru terți pentru contabilitate
și audit, servicii de asistență și consultanță
în domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, promovarea avantajelor
tehnologiilor de iluminat cu eficiență energetică
în rândul specialiștilor din domeniul iluminatului,
auditul afacerilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, consultanţă
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, audit financiar,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, servicii de garantii, management și
cercetare financiară, evaluare financiară.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparatii, construcții de instalații de energie
geotermală, servicii de instalare de sisteme
cu energie eoliană, servicii de instalare de
aparate pentru economisirea energiei, servicii
de reparare de instalații de alimentare cu
energie, servicii de reparații sau întreținere
de generatoare de energie electrică, servicii
de reparare și întreținere de instalații pentru
energie eoliană, servicii de instalare de aparate
de compensare a energiei reactive, servicii
de reparare de instalații și mașini pentru
producția de energie, servicii de reparare
de aparate și instalații pentru generarea de
energie, servicii de service la aparate și instalații
pentru generarea de energie electrică, servicii
de întreținere de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, servicii de
instalare de sisteme de energie solară pentru
construcții de uz locativ, servicii de furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de instalații de energie nucleară, servicii de
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de generatoare de energie electrică,
servicii de întreținere, service și reparare de
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, servicii de instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcții de
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uz locativ, servicii de reparații sau întreținere
de mașini și aparate de distribuție sau control
al energiei electrice, servicii de instalarea
sistemelor alimentate cu energie solară, servicii
de construcție de centrale de energie eoliană
construcții de infrastructură energetică.
38. Servicii de telecomunicaţii, închirierea
timpului de acces la reţelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin telegrame, comunicaţii
prin telefon, comunicaţii prin telefoanele
celulare, comunicaţii prin terminalele de
calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
transmiterea de faxuri, transmisie de podcasturi,
inchirierea de telefoane inteligente, închirierea
aparatelor fax, furnizarea de informaţii in
domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, închirierea de modemuri, servicii
de agenţie de presă, furnizarea de forumuri
online servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicaţii, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, închirierea telefoanelor,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de telex, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, distribuirea de energie, distribuirea de
energie electrică, depozitarea energiei electrice,
stocarea energiei electrice, furnizare energiei
electrice, distribuire de energie reciclabila,
depozitare de energie și combustibili, furnizare
și distribuție de energie electrică, servicii publice
de distribuție a energiei electrice: servicii
consultative și informative privind distribuirea de
energie.
40. Tratarea materialelor, închiriere de
echipamente pentru tratarea și transformarea

materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă, închiriere în sistem leasing a
echipamentelor de generare a energiei, servicii
de consultanță privind generarea de energie
electrică, producere de energie electrică din
surse regenerabile, închirieri de echipamente
generatoare de energie, producerea energiei.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de control
și autentificare a calității, cercetare în domeniul
energiei, audit în domeniul energiei, consultanță
profesională privind conservarea energiei,
consiliere în domeniul economiei de energie,
programare de software pentru gestionarea
energiei, consultanță tehnologică în domeniul
generării energiei alternative, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru energie, închiriere
de contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestiunea energiei, dezvoltare de sisteme
pentru administrarea energiei și electricității,
consultanță tehnologică în domeniile producției
și utilizării de energie, servicii de inginerie
privind sistemele de alimentare cu energie,
servicii de consultanță în materie de utilizare a
energiei, proiectare și dezvoltare de rețele de
distribuire a energiei, proiectare și dezvoltare
de sisteme pentru generarea de energie
regenerabilă, asistență tehnică în legătură cu
măsuri de economisire a energiei, servicii
tehnice în domeniul producției de energie
electrică, consultanță pentru serviciile tehnologie
în domeniul alimentării cu energie și electricitate,
închiriere de bănci de încărcare pentru testare
de surse de energie electrică, servicii de
analiză tehnologică a nevoilor de energie
și electricitate ale altor persoane, proiectare
și dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea și monitorizarea sistemelor de energie
solară, realizare de studii de cercetare și
de proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei naturale, furnizare de informații despre
studii de cercetare și de proiecte tehnice
referitoare la utilizarea energiei naturale,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, consultanță profesională privind
eficiența energetică în clădiri, înregistrare de
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date privind consumul energetic în clădiri,
servicii de consultanță în materie de eficiență
energetică, servicii de certificare a eficienței
energetice a clădirilor, audit energetic, cercetare
ştiinţifică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice.

───────

(210) M 2021 00994
(151) 09/02/2021
(732) IONEL BURTEA, STR.

PETROLIŞTILOR NR.330A,
JUDETUL GORJ, ŢICLENI, GORJ,
ROMANIA

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

(540)

AMUR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, vinuri,
vinuri spumante.

───────

(210) M 2021 00995
(151) 09/02/2021
(732) ADRIAN-CLAUDIU SÎNA, BD.

BUREBISTA NR.2, BL.D14,
SC.2, ET.3, AP.39, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

BIOAS PURE Bucharest

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing,publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.

───────
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(210) M 2021 00996
(151) 09/02/2021
(732) ALEXANDRA VORNICU, BLD.

UNIRII NR. 61, BL. F3, SC.1, ET.4,
AP. 14, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Taina Domnitei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
conserve cu legume, conserve și murături,
fructe conservate, legume conservate, legume în
conservă, compot, dulcețuri, gemuri, marmelada
din fructe, jeleuri comestibile, paste de legume,
produse tartinabile pe bază de legume, zacuscă.
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe,
băuturi din legume, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, siropuri
pentru băuturi nonalcoolice, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, smoothies.

───────

(210) M 2021 00997
(151) 09/02/2021
(732) AUCHAN ROMANIA S.A., STR.

BRASOV NR. 25, ETAJ 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
MyClub

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.
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 00998
(151) 09/02/2021
(732) AUCHAN ROMANIA S.A., STR.

BRASOV NR. 25, ETAJ 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ETICHETA "FARA"

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte produse similar sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
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mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.,
Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 00999
(151) 09/02/2021
(732) AUCHAN ROMANIA S.A., STR.

BRASOV NR. 25, ETAJ 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
CRESTEM BINELE

PRINTRE NOI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte produse similar sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.,
Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 01000
(151) 09/02/2021
(732) STIL IMOBIL S.R.L., STR.

SMÂRDAN, NR. 1, JUDETUL IASI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

STIL IMOBIL Cheia
ta este la noi!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 07.01.08

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 2597)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
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administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), 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), 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,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii,
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
publicitate, analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
audit financiar, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, servicii de informaţii
privind marketing-ul, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei

pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, 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), relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, brokeraj, servicii de
lichidare a afacerilor, financiare, investiţii de
capital, strângerea de fonduri caritabile, servicii
de birou de credit, depozite de valori, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, managementul
financiar al plăţilor şi rambursărilor pentru
terţi, evaluări financiare ca răspuns la cererile
de ofertă, evaluări financiare ca răspuns la
cererile de propuneri (rfp), servicii financiare,
evaluare fiscală, finanţare pentru achiziţia în
rate, finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, investiţii în fonduri, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/02/2021

membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
garanţii, funcţii de administrator fiduciar sau
custode.

───────

(210) M 2021 01001
(151) 09/02/2021
(732) AUCHAN ROMÂNIA SA, STR.

BRAŞOV NR. 25, ET. 4, CAM. 1,
SECT. 6, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
RETETA RESPONSABILA

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01002
(151) 09/02/2021
(732) G&M 2000 SRL, STR. IOAN

BIANU, NR. 45, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011091, ROMANIA

(540)

G&M 2000 HEXID
Dezinfectant gata de

utilizare pentru tegumente
Bactericid Fungicid

Micobactericid și Virucid

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 19.03.25

(591) Culori revendicate:albastru ( HEX
#0077ff, HEX #000099)

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

5. Dezinfectante.
───────
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(210) M 2021 01004
(151) 09/02/2021
(732) DRAGOS-ION DRAGUSIN,

STR.GENERAL TOMA GHENEA,
NR.2, JUD. ARGEŞ, PITESTI,
ARGEȘ, 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)
GOLDEN TIPS

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

41. Servicii in materie de pariuri, servici de
pariuri sportive on line, servicii de pariuri si jocuri
de noroc.

───────

(210) M 2021 01005
(151) 09/02/2021
(732) POPI INVEST CORP, STR.

MAGURA FLORILOR NR. 13A,
LOT. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) KEYPI-API SRL, STR. TURDA
NR.127, AP. 91, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
NEGÜRI

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

3. Șervețele pentru șters ochelarii impregnate
cu detergent, soluții pentru curățarea lentilelor
de ochelari, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, batiste impregnate cu produse
pentru curățarea ochelarilor de vedere.
5. Preparate oftalmologice, produse
oftalmologice de uz oftalmologic, preparate
farmaceutice pentru utilizare în oftalmologie,
picături de ochi pentru uz medical, picături
pentru ochi de uz medical, picături pentru
ochi medicinale, soluţii sterile pentru scopuri
medicale, soluţii pentru lentile de contact ,
dezinfectante pentru lentile de contact.

9. Ochelari, ochelari corectori, ochelari de soare,
lentile de contact, rame din metal, materiale
sintetice sau din plastic de și pentru ochelari de
vedere sau de soare, șnururi și lănțișoare pentru
ochelari, etuiuri pentru ochelari de soare, braţe
pentru ochelari de soare, lanţuri pentru ochelari
şi pentru ochelari de soare, suporturi de nas
pentru ochelari de soare, ochelari de soare pe
bază de prescripţie, tocuri pentru ochelari de
vedere şi de soare, ochelari cu lentile de soare
ataşabile (clip-on).
10. Instrumente pentru examinare folosite în
optica medicală, instrumente terapeutice pentru
oftalmologie, instrumente oftalmologice, aparate
pentru analize oftalmologice
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor precum ochelari de toate tipurile,
rame de ochelari, lentile, lentile de contact,
șnururi pentru ochelari, tocuri, lavete, soluții
de curățare, produse farmaceutice destinate
oftalmologiei (cu excepția transportului),
prezentarea pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web sau platforme
specializate proprii sau terţe, astfel încât terţii
să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse prin toate
mediile cunoscute sau care se vor dezvolta
ulterior, informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
naţionale şi/sau din import, inclusiv servicii
de asistenţă si consultanţă comercială, servicii
de import-export, publicitate, marketing și
promovare prin toate mijloacele inclusiv on-line
într-o reţea computerizată, magazine online şi
lanţuri de magazine, administrare de afaceri.
44. Servicii de oftalmologie.

───────
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(210) M 2021 01006
(151) 09/02/2021
(732) EMRAH EZGIN, STR DOINEI

NR 92, SC 1 AP 17, SAT
FUNDENI, JUD ILFOV, COMUNA
DOBROESTI , ILFOV, ROMANIA

(540)

EMIR GOLD & DIAMONDS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#c6bb9a, HEX #7d735b)

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

14. Bijuterii prețioase, pietre prețioase, metale
prețioase, ceasuri cu excepţia ceasurilor
inteligente
35. Organizarea de campanii de marketing,
publicitate, publicitate și marketing.
36. Evaluarea valorii metalelor prețioase,
evaluarea valorii diamantelor, pietrelor prețioase
și metalelor prețioase.

───────

(210) M 2021 01007
(151) 09/02/2021
(732) TEODORA TIRIBA, 1 DECEMBRIE

NR. 19, SC. A, AP.1, JUD. SIBIU,
MEDIAS, 551090, SIBIU, ROMANIA

(540)

Coffee Quest

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.03.04; 05.07.01

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea
───────

(210) M 2021 01008
(151) 09/02/2021
(732) CABINET DENTAIRE MAG&C

SPRL, RUE DU GROS GLAND, 41,
LIEGE, 4000, BELGIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
SANTA VALENTINA, STRADA
KOOS FERENCZ, BLOC 21
APARTAMENT 44, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MURES, 540382, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

MAG CABINET DENTAIRE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13

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

clase:
44. Servicii stomatologice, îngrijirea sănătăţii,
servicii de centre de sănătate, servicii de
consiliere în domeniul sănătăţii, asistenţă
medicală.

───────
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(210) M 2021 00540
(151) 19/09/2013
(732) Flowers Bakeries Brands,

LLC, 1919 FLOWERS CIRCLE ,
THOMASVILLE GEORGIA, 31757,
GEORGIA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)

WONDER

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 29.01.13; 26.01.01

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru

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

30. Produse de panificație și anume pâine.
───────
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