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Cereri Mărci publicate în 16/03/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 01704 09/03/2021 S.C. TEKPAD DISTRIBUTION

S.R.L.
TEKPAD

2 M 2021 01739 09/03/2021 PARLAPAN RAZVAN GABRIEL
- PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

PR BIROU PROIECTARE
ŞI CONSULTANŢĂ ING.
PARLAPAN RĂZVAN GABRIEL

3 M 2021 01751 09/03/2021 LA FRONTIERA S.R.L. LA FRONTIERA HOTEL .
HOTEL . RESTAURANT

4 M 2021 01791 09/03/2021 DERAL KIDS emolin

5 M 2021 01793 09/03/2021 S.C. CROWTRADE UNITED
S.R.L.

FENRYS

6 M 2021 01819 09/03/2021 IONUT DUMITRU LUNA Cafe&Bistro

7 M 2021 01823 09/03/2021 MARIUS TUTU SARMALE LA CORNET

8 M 2021 01824 09/03/2021 ANDREI-VLAD MOSTEANU SEAFOOD FESTIVAL

9 M 2021 01825 09/03/2021 SC OLTINA IMPEX PROD COM.
S.R.L.

Oltina FAINA GRAU TOTAL

10 M 2021 01826 09/03/2021 SC OLTINA IMPEX PROD COM.
S.R.L.

Oltina FAINA GRAU INTREG

11 M 2021 01827 09/03/2021 SC OLTINA IMPEX PROD COM.
S.R.L.

Oltina FAINA BOB INTREG

12 M 2021 01828 09/03/2021 SC OLTINA IMPEX PROD COM.
S.R.L.

Oltina FAINA DIETETICA
MACINIS INTREG

13 M 2021 01829 09/03/2021 ANTENA TV GROUP PETRECEM K LUMEA

14 M 2021 01830 09/03/2021 ASOCIATIA ELECTROCONS - O
VIATA MAI BUNA

ASOCIATIA ELECTROCONS O
VIATA MAI BUNA

15 M 2021 01831 09/03/2021 ELECTROCONS PROIECT
S.R.L.

ECP

16 M 2021 01832 09/03/2021 ANTENA TV GROUP SA BURLACITA

17 M 2021 01833 09/03/2021 SC STEEL VISION SRL CĂSUŢELE CĂLĂTOARE

18 M 2021 01834 09/03/2021 ASOCIATIA COMPLEX
SPORTIV CLEOPATRA
MAMAIA

CLEOPATRA RUGBY

19 M 2021 01835 09/03/2021 ATELIER DE TORTURI ȘI
PRAJITURI SRL

Mici Delicii

20 M 2021 01837 09/03/2021 MINDHIVE SOFTWARE SRL MINDHIVE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2021 01839 09/03/2021 S.C. IMERSIA MULTICHANNEL

AGENCY S.R.L.
e-sample.me

22 M 2021 01840 09/03/2021 FAINSER SOFTWARE SRL FAINSER

23 M 2021 01842 09/03/2021 ADRIAN ALEXE OMUL cu DUBA

24 M 2021 01843 09/03/2021 SC OCAR SERV SRL SR

25 M 2021 01844 09/03/2021 ANUNTURI BIZ S.R.L. Anunturi.biz

26 M 2021 01846 09/03/2021 MASTERCLASS AG SRL Masterclass AG

27 M 2021 01847 09/03/2021 KULCUS DESIGN SRL KULCUS

28 M 2021 01848 09/03/2021 AURELIAN ŞTEFAN Veterinarescu

29 M 2021 01849 09/03/2021 UNIREA MIXT SRL HATZ

30 M 2021 01850 09/03/2021 T.S.A. SERV S.R.L. TSA

31 M 2021 01851 09/03/2021 SMV VET CENTER SRL

32 M 2021 01852 09/03/2021 UNIREA MIXT HATZ CHIPS AND WINGS

33 M 2021 01853 09/03/2021 ROSCA LAURENTIU TIGAERU Quasar & Co.

34 M 2021 01854 09/03/2021 SC CHROXCLINICAL 2020 SRL CARDIO CLINIC

35 M 2021 01855 09/03/2021 VIPERX DISTRIBUTION VIPERX

36 M 2021 01856 09/03/2021 CARBOGAZ SRL CARBOGAZ

37 M 2021 01857 09/03/2021 WALL OF FAME COMPANY RETTRO

38 M 2021 01858 09/03/2021 TREADSTONE BUSINESS
DEVELOPMENT SRL

TREADSTONE

39 M 2021 01859 09/03/2021 ASOCIATIA JUDETEANA
A VANATORILOR SI
PESCARILOR SPORTIVI
MARAMURES (AJVPS
MARAMURES)

A.J.V.P.S. MARAMUREŞ

40 M 2021 01860 09/03/2021 CLINICA NUTRIMED SRL NUTRIMED

41 M 2021 01861 09/03/2021 SWEET CORNER S.R.L. A la Grec

42 M 2021 01862 09/03/2021 ROXANA TEICA ROXENN DESIGN

43 M 2021 01863 09/03/2021 ŞTEFANIA DRAGOMIR
LUCIAN-CORNEL DRAGU

YIARA clinica de dermatologie
estetica

44 M 2021 01864 09/03/2021 GROSU ART STUDIO SRL FOOD DREAMERS

45 M 2021 01865 09/03/2021 PREMIUM BIOFRUCT SRL Yugo BOOMB

46 M 2021 01866 09/03/2021 AMARINO SRL YoLaLa

47 M 2021 01867 09/03/2021 ASAFTISME SRL Librăria de Design
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2021 01868 09/03/2021 AMARINO SRL PARADIS vacanțe de vis

49 M 2021 01869 09/03/2021 AMARINO SRL ICONIS

50 M 2021 01870 09/03/2021 JUMEIRAH ROYAL SRL JMR ROYAL

51 M 2021 01871 09/03/2021 JUMEIRAH ROYAL SRL JMR SPLENDOR

52 M 2021 01872 09/03/2021 NAVIS MARITIME SRL muse RESTAURANT

53 M 2021 01873 09/03/2021 TENSA ART DESIGN HAI SA VEZI CAT DE BINE VEZI

54 M 2021 01874 09/03/2021 FLAVIUS NUTRITIA SRL RISTORANTE FLAVIUS
CapriciA
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(210) M 2021 01704
(151) 09/03/2021
(732) S.C. TEKPAD DISTRIBUTION

S.R.L., STR. NICOLAE LABIS
NR.1, CAMERA 1, BL.3, SC.B,
ET.7, AP.73, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL,
STR.ZAHARIA STANCU, NR. 8E,
BL.9, AP.P03, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
TEKPAD

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

9. Telefoane mobile, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cabluri usb
pentru telefoane mobile, aplicații software pentru
telefoane mobile, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane mobile
folosite în vehicule, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
mobile, carcase pentru telefoane mobile,
software pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane intelligente, căști pentru
telefoane mobile, etuiuri pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, telefoane
mobile braille, huse pentru telefoane mobile,
din pânză sau material textil, software care
permite transmisia de fotografii către telefoane
mobile, echipamente pentru utilizarea fără mâini
a telefoanelor mobile, microfoane de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, căști
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, tapete descărcabile
pentru calculatoare și telefoane mobile, huse
de tip flip pentru telefoane mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, tonuri de
apel descărcabile pentru telefoane mobile,
software de jocuri electronice pentru telefoane
mobile, căști fără fir folosite cu telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, telefoane mobile cu sisteme fax
încorporate, conectoare pentru telefoane mobile

pentru vehicule, ceasuri inteligente, aparate de
localizare a obiectivelor (electronice), aparate
de navigație pentru automobile, aparate pentru
localizarea obiectivelor (telescopice), compasuri
de navigație, busole magnetice, balize pentru
navigație, aparatură de navigație (sextanți),
aparate și instrumente de navigație, aparate
pentru supravegherea țintei (electronice),
aparate pentru supravegherea țintei (electrice),
aparate pentru localizarea vehiculelor, aparate
pentru localizarea obiectivelor (electronice),
aparate pentru localizarea obiectivelor
(electrice), etichete electronice, dispozitive
portabile de navigare, dispozitive portabile
de urmărire a activității, echipament de
navigație, busole, dispozitive pentru localizarea
persoanelor, computere de bord pentru
automobile, dispozitive de control pentru
navigația audio-video a mașinii, dispozitive de
navigat prin satelit, adaptoare usb, aparate
de controlare a temperaturii (întrerupătoare
electrice), aparate de control al căldurii
(întrerupătoare) pentru vehicule, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
agenți de curățare pentru benzi magnetice,
amortizatoare de vibrații pentru echipamente
electronice audio, amplificatoare de frecvență
audio, aparate de redare cu bandă, aparate de
reproducere a filmelor, aparate de înregistrare
a sunetelor și imaginilor, aparate audiovizuale
folosite în scopuri didactice, aparate pentru
prelucrarea filmelor, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare inteligente, difuzoare fără fir
cuplabile, căști pentru jocuri de realitate virtuală,
cutii pentru playere portabile multimedia, cutii
pentru filme, coperte pentru cititoare de
cărți electronice, cititoare cd portabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, camere video pentru endoscopie
de uz industrial, camere video activate
prin mișcare, camere de filmat pentru
filme cu auto-developare, CD-uri de curățare
a lentilelor laser, camere cinematografice
cu funcționalitatea multi-cadru, ochelari 3D,
monitoare pentru tabletă, ochelari 3D pentru
televizor, indicatoare laser tip pointer, indicatoare
luminoase tip pointer, lentile, genti pentru playere
media digitale, huse pentru DVD playere,
echipamente fotografice, echipament de
karaoke, echipament audio purtabil, dvd playere,
dvd playere portabile, telecomenzi pentru
aparate stereo, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, stații de
andocare pentru telefoane inteligente, stații de
andocare pentru playere audio digitale, sisteme
micro DVD, sisteme multi-cameră pentru
vehicule, sisteme electronice de distribuire de
semnale audio/video, sisteme de vizualizare
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video, sisteme de sonorizare exterioară, sisteme
de divertisment pentru mașini (ICE), sisteme
de divertisment audiovizual pentru mașină,
sisteme audio-vizuale, servere video, servere
video digitale, servere audio digitale, receptoare
audiovizuale, receptoare pentru televiziune prin
cablu, receptoare (audio, video) fără fir, playere
multimedia pentru mașini, playere multimedia,
playere video digitale, player portabil multimedia,
playere MP4, playere media mobile care se
poartă în combinație cu hainele, vizoare optice,
uscătoare de film, unități pentru DVD-uri, unități
de discuri flexibile, unități de benzi magnetice,
unități de cd-rom, transmițătoare fm, telecomenzi
pentru televizoare, amplificatoare video, afișaje
pentru vehicule, afișaje pentru radar, aparate
cinematografice, aparate de proiectare de
fotografii, aparate de prelucrare a imaginilor,
aparate de monitorizare pentru televiziune,
aparate de editare pentru filme cinematografice,
aparate de redare video, aparate de înregistrare
pentru discuri video, aparate de înregistrare
video pentru mașină, aparate de înregistrare
video pentru vehicule, aparate de înregistrări de
filme, camere de filmat, camere de filmat pentru
difuzare, camere de luat vederi pentru televiziuni
cu circuit închis, camere de monitorizare în rețea
pentru supraveghere, aviziere iluminate, baterii
pentru proiectoare, camere de bord, aparatură
pentru editarea imaginilor video, aparatură TV
de recepționare prin satelit, aparate video
interactive, aparate video, aparate pentru
producția de film, aparate digitale de înregistrare
video, aparate de supraveghere vizuală, aparate
TV, aparate de televiziune cu circuit inchis,
aparate de transmisie și recepție pentru difuzare
de programe de televiziune, căști pentru realitate
virtuală, căști de vizualizare stereoscopică în 3D,
căști de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare monoscopică în 2D, căști de
vizualizare monoscopică, corectoare ale bazei
de timp, căști de realitate virtuală adaptate
pentru folosire la jocuri video, controlere pentru
monitoare video, casete luminoase, cititoare
de cărți electronice, camere video portabile,
camere video de supraveghere, camere video
360º, camere de unghi mort pentru autovehicule,
camere de televiziune, ecrane de afișaj cu
leduri (LED), ecrane, ecrane cu cristale lichide
(LCD) pentru sisteme home cinema, filtre
pentru televizoare, filtre pentru ecrane de
televizor, filtre optice pentru panou de afișare
cu plasmă, filtre pentru ecrane de calculator
și televizoare, filtre pentru ecrane de afișare
adaptate pentru utilizarea la televizoare, ecrane
video, ecrane tactile, filtre anti-reflex pentru
ecrane de televizor și calculator, ecrane pentru
filme cinematografice, ecrane de televizor,

ecrane LCD de dimensiuni mari, ecrane de
computer, monitoare, lentile fotografice, lcd
(ecrane cu cristale lichide), interfoane cu
afișaj video, indicatoare electrice, indicatoare
digitale electronice, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, panouri de afișare electronice,
obiective pentru camere video, panouri de
afişaj cu leduri (LED), monitoare video, playere
și recordere video combinate, procesoare
videocolor, panouri publicitare iluminate, panouri
publicitare electronice, panouri publicitare
(mecanice), panouri indicatoare electronice,
panouri digitale, rame foto digitale, proiectoare
multimedia, proiectoare de imagini, proiectoare
digitale, proiectoare home cinema, proiectoare
cu focalizare automată, proiectoare LCD,
proiectoare lcd (cu ecrane cu cristale
lichide), proiectoare cinematografice, televizoare
de mașină, televizoare digitale, televizoare
prevăzute cu aparate de înregistrare video,
televizoare cu protocol de identificare (IP
- internet protocol), televizoare cu proiecție
laser, televizoare cu plasmă, televizoare cu
diode electroluminescente (LED), televizoare
cu diode organice emițătoare de lumină
(OLED-uri), televizoare cu ecran cu cristale
lichide (LCD), televizoare cu dmb (difuziune
multimedia digitală), televizoare, televizoare
uhd (ultra înaltă definiție), table electronice
de scris, suporturi de perete adaptate pentru
ecrane de televizor, suporturi pentru camere
video, suporturi pentru televizoare, sisteme
home cinema, sisteme de navigație auto
cu afișaje interactive, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
simulatoare de mișcare pentru realitatea virtuală
(VR), sisteme de conducere auto autonomă
dotate cu afișaje interactive, videocasetofoane,
videoproiectoare, video recordere, unități de
afișare video, echipamente de protecție și
siguranță, aparate de semnalizare, aparate
de control contra incendiului, aparate de
protecție împotriva incendiilor, aparate mecanice
pentru salvarea de vieți, accesorii de protecție
termică (îmbrăcăminte) împotriva accidentelor
sau vătămărilor, costume de supraviețuire,
costume de pericol biologic, cizme de protecție
împotriva focului, cizme de protecție împotriva
accidentelor, cizme (încălțăminte de protecție),
capsule de salvare în caz de catastrofe
naturale, cagule ignifuge, cagule de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
geci de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, filtre pentru măști
respiratorii, filtre pentru măști respiratorii (non-
medical), încălțăminte de protecție împotriva
pericolelor biologice, măști pentru respirație,
măști de protecție împotriva prafului, măști de
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protecție, telecomenzi universale, transmițătoare
(telecomunicații), telecomenzi cu infraroșu,
aparate pentru telecomunicații digitale, aparate
de telecomunicații portabile, aparate mobile
de telecomunicații, dispozitive mobile de
telecomunicații, aparate de telecomunicații
programabile, transmițătoare radio pentru
telecomenzi, telecomenzi pentru sisteme
multimedia, telecomenzi pentru echipamente
audiovizuale, telecomenzi pentru jucării
zburătoare, software de telecomunicatii, aparate
de telecomunicații, hardware de calculator
pentru telecomunicații, aparate de telecomandă
pentru iluminat, siguranțe (pentru aparate
de telecomunicații), antene pentru rețele
de telecomunicații, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, programe de
calculator folosite în telecomunicații, polițe
adaptate pentru fixarea de hardware pentru
telecomunicații, cabluri de semnal pentru it/av
și telecomunicații, telefoane, telefoane digitale,
telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane de mașină, telefoane cu internet,
telefoane de conferință, telefoane celulare
digitale, căști pentru telefoane, huse pentru
telefoane, adaptoare pentru telefoane, telefoane
prin satelit, conectoare pentru telefoane,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
inteligente, software pentru telefoane inteligente,
căști pentru telefoane inteligente, programe
pentru telefoane inteligente, tastaturi pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
(special adaptate), telefoane inteligente sub
formă de ochelari, surse de alimentare pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână, tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, brățări de ceas pentru comunicarea
de date către telefoane inteligente, aparate de
telecomunicații destinate utilizării cu rețele de
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, adaptoare de gen (adaptoare
de cabluri) pentru telefoane mobile, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente care
se poartă în combinație cu hainele, telefoane
mobile cu tastaturi și numere mari care ajută
utilizatorii cu deficiențe de vedere sau de
dexteritate, aparate de copiere si imprimare,

masini automate de sortat si numarat bani,
scanere 3D, scanere electronice, mouse-uri
scaner, scanere de imagini, scanere portabile,
scanere mobile pentru documente, scanere
pentru coduri de bare.
20. Mobilier de baie, oglinzi (sticlă argintată),
paturi, așternuturi, saltele și perne, rame,
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
accesorii (nemetalice) pentru dulapuri, accesorii
de interior pentru garderobe, accesorii metalice
pentru expunere (mobilier), accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), accesorii pentru mobilier,
care nu sunt din metal, articole de organizare
de dulap (piese de mobilier), articole pentru
organizarea hainelor, articole pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), balansoare, așternuturi
japoneze (mobilier), balansoare pentru copii,
banchete cu rafturi, bănci (mobile), bănci din
metal, birouri, birouri cu rulou, polițe pentru
biblioteci, etajere pentru biblioteci, bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier, bare (nemetalice) pentru rafturile
etajerei, bancuri de lucru, bancuri (mese)
de lucru industriale, cărucioare (mobilier),
canapele (care sunt extensibile), canapele
de perete, canapele de două locuri, birouri
și mese, cadre din lemn (mobilier) pentru
aparate electronice, birouri mobile pentru scris,
birouri modulare (mobilier), birouri portabile,
comode, comode (mobilier), console (mobilier),
console (mobilier) pentru montarea unităților
pentru echipamente electronice, corpuri de
dulapuri, corpuri de bucătărie, corpuri de
birou independente, coșuri de dormit portabile
pentru nou-născuți, cotiere pentru mobilă, coșuri
împletite, cutii de depozitare pentru perne
(mobilier), cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor,
dulăpioare, dulapuri încastrate, dulapuri metalice
(mobilier), dulăpioare suspendate, dulăpioare cu
încuietoare pentru bagaje, dulapuri metalice,
dulapuri de siguranță, dulapuri de siguranță
nemetalice (mobilier), dulapuri izolate fonic
(mobilier), dulapuri cu vitrină, dulapuri cu
încuietoare (mobilier), dulapuri de bucătărie,
dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu proprietăți
ignifuge, dulapuri de haine, dulapuri cu
bază, divane din răchită, divane din stuf,
dulapuri ca mobilier, divane din plastic, divane
din lemn, divane cu spații de depozitare,
distribuitoare fixe de șervețele, care nu sunt
metalice, dispozitive pentru îmbucarea pieselor
de mobilier (nemetalice), dispozitive de reazem
pentru genunchi, dulapuri pentru veselă, dulapuri
pentru vase, dulapuri pentru servicii de ceai,
dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru papetărie
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
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pentru haine, dulapuri nemetalice rezistente la
foc (mobilier), mânere pentru mobilă, din plastic,
mânere rotunde pentru sertare (nemetalice),
huse pentru îmbrăcăminte (garderoburi), lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), măsuțe
de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe pentru
computere, măsuțe pentru mașini de scris, mese
de lucru, mese de expunere, mese de conferință,
măsuțe, măsuțe auxiliare, mese de bucătărie,
mese cu banchete, mese, mobilă antichizată,
mobilă cu pat încorporat, mobilă curbată, mobilă
din bambus, mobilă pentru vivarii, mobilier din
lemn, mobilier de uz industrial, mobilier de uz
casnic, mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilă
stil antic, reproducere, mobilă superpozabilă,
mobilier de laborator (altul decât cel special
adaptat), mobilier de laborator, mobilier de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
de grădină din lemn, mobilier de grădină
din aluminiu, mobilier de grădină, mobilier
de exterior, mobilier de bucătărie cu înălțime
reglabilă, mobilier de bucătărie, mobilier cu
rafturi pentru perete, mobilier convertibil tapițat,
mobilier confecționat în principal din sticlă,
mobilier combinat, mobilier casnic confecționat
din lemn, mobilier capitonat, mobilier adaptat
pentru persoanele cu dificultăți motorii, mobile
de birou, mobile care se pot transforma în
pat, mobilier încastrat pentru dormitor, mobilier
încastrat pentru bucătărie, mobilier încastrat,
mobilier în miniatură confecționat din lemn,
mobilier în miniatură confecționat din fibră
de lemn, mobilier pentru caravane, mobilier
pentru cantine, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru autorulote, mobilier pentru
arhivare, mobilier pentru acvarii de interior,
mobilier nemetalic (altul decât cel special
confecționat pentru uz medical sau de laborator),
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier metalic de birou, mobilier metalic,
mobilier integrat, mobilier gonflabil, mobilier din
tuburi de oțel, mobilier din stuf, mobilier din
sticlă, mobilier din ratan, mobilier din plastic
pentru grădină, mobilier din piele, mobilier din
oțel, mobilier din materiale plastice, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
mobile de bar (mobilier), module metalice
demontabile (mobilier), mobilier școlar, mobilier
vechi, mobilier transformabil, mobilier stradal, nu
din metal, mobilier realizat din șipci, mobilier
rabatabil pentru șezut, mobilier pentru șezut,
mobilier pentru zonă de relaxare, mobilier pentru
vestiare, mobilier pentru toalete publice, mobilier
pentru terarii de interior, mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), mobilier pentru sere,
mobilier pentru saune, mobilier pentru persoane
cu handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobilier pentru magazine, mobilier pentru

expunerea produselor, mobilier pentru dormitor,
mobilier pentru curte interioară, mobilier pentru
copii, mobilier pentru computer, mobilier pentru
casă, birou și grădină, panouri sub formă de
piese de mobilier, panouri sub formă de mobilier,
paravane mobile (mobilier), paravane din metal
(mobilier), paravane despărțitoare (mobilier),
paravane (mobilier), panouri separatoare,
panouri pentru partea din spate (piese de
mobilier), panouri despărțitoare pentru mobilier,
panouri despărțitoare mobile (mobilier), panouri
despărțitoare din lemn pentru mobilier, panouri
despărțitoare (mobilier), panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri de stuf, panouri de
mobilier, panouri de lemn pentru mobilier,
panouri de expunere sub formă de mobilier,
module pentru depozitare (mobilier), muluri
pentru mobilier, mușamale pentru schimbarea
bebelușilor, noptiere, obloane de interior,
ornamente din plastic extrudat pentru mobilier,
otomane, panou de lipire tapet (mese), picioare
de sprijin (mobilier), picioare (nemetalice) pentru
mobilier, pergole (mobilier), pereți despărțitori
glisanți (pereți despărțitori mobilier) pentru
încăperi, pereți despărțitori din plastic (mobilier),
pereți despărțitori detașabili (mobilier) din metal,
pereți despărțitori (mobilier), partiții mobile
(mobilier), paravane simple (mobilier), paravane
separatoare (mobilier), paravane portabile
(mobilier), paravane (mobilier) pentru birouri,
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi de
depozitare (mobilier), rafturi pentru dulapuri de
îndosariere (mobilă), rafturi pentru depozitarea
gheții (mobilier), rafturi pentru consignație
(mobilier), rafturi pentru depozitare, rafturi
pentru birou (mobilier), rafturi nemetalice
(mobilier), rafturi pentru alimente, rafturi
modulare (mobilier), rafturi metalice (mobilier),
rafturi de stocare nemetalice transportabile
(mobilier), rafturi din lemn (mobilier), rafturi din
plastic pentru unelte, rafturi metalice, rafturi
de prezentare mobile (mobilier), rafturi de
stocare metalice transportabile (mobilier), rafturi
de magazin, rafturi (mobilier) din lemn, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
utilizate pentru depozitare, rafturi (mobilier)
pentru butoaie, rafturi (mobilier) confecționate în
principal din lemn, utilizate pentru depozitare,
scaune ca mobilier de birou, scaune, scaune
înalte (mobilier), suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suprafețe de lucru sub
formă de mobilier, suprafețe de lucru (piese
de mobilier), suporturi pentru telefon (mobilier),
unități pentru perete (mobilier), unități de
prezentare asamblate (mobilier), unități de
mobilier pentru bucătării, unități de mobilier,
unități de depozitare (mobilier), unități de
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depozitare cu suport (mobilier), unități de
colț (mobilier), uși transparente (nemetalice)
pentru mobilier, uși transparente din sticlă
pentru mobilier, uși transparente (cu cadru de
metal) pentru mobilier, uși rabatabile din metal
(piese de mobilier), uși rabatabile (nemetalice)
piese de mobilier, uși prefabricate din metal
pentru mobilier, uși prefabricate din lemn
pentru mobilier, uși pentru mobilier, uși pentru
garderobă, uși din metal pentru mobilier, uși
din materiale nemetalice pentru mobilier, uși
din plastic pentru mobilier, uși din sticlă pentru
mobilier, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
uși glisante pentru mobilier, uși glisante pentru
șifonier.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare de concursuri în scopuri
publicitare, asistență în marketing, asistență
în domeniul promovării firmelor, consultanță
pentru afaceri privind publicitatea, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
profesională în marketing, consultanță în
publicitate și marketing, furnizare de servicii de
informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic, furnizare de consultanță în marketing
în domeniul mediilor sociale, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
afiliat, servicii de consultanță în domeniul
elaborării de concepte publicitare, servicii
de publicitate referitoare la îmbrăcăminte,
servicii de consultanță în legătură cu reclame,
publicitate și marketing, servicii de consultanță
în domeniul marketingului pe internet, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la software de calculator, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu

ridicata cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, închiriere de standuri de vânzare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente horticole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile pentru gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vânzarea de cutii de alimente pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu acumulatori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de măsurare a timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
pentru terapie fizică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de bronzare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje de
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de terasament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
protecție acustică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibili, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vanzare cu amanuntul referitoare la
accesorii pentru telefoane inteligente, servicii
de vanzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere
de muzică descărcabile, servicii de ridicata
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vanzare cu amanuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu calculatoare portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de congelare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de mobilier, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive de navigație,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la accesorii pentru automobile, vânzare cu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/03/2021

amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de telecomunicații,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
conținut media, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, administrarea vânzărilor, prelucrare şi
organizare administrativă de comenzi prin poştă,
prezentare de produse în medii de comunicare
în scopuri de comerţ cu amănuntul, prezentări
de produse şi servicii de afişare a produselor,
organizare de expoziţii în scop comercial,
organizarea de expoziţii în scopuri publicitare,
comandarea de produse din aplicaţii mobile
publicitate, administrarea afacerilor, servicii de
fidelizare, motivare si recompensare, servicii de
cercetare de piata privind fidelizarea clientilor,
promovare a vânzarilor prin programe de
fidelizare a clientilor, organizare, gestionare
si monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienti, servicii de fidelizare de clienti
în scopuri comerciale, promotionale si/sau
publicitare, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata si cu
amanuntul, management de afaceri comerciale,
managementul relatiei cu clientii, servicii de
consiliere cu privire la produse de consum,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de gestionare a vânzarilor, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terti, servicii
de telemarketing, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzarii de
produse si servicii ale tertilor, afisare de anunturi
publicitare pentru pentru terti, servicii de analiză
a reacției la publicitate si cercetare de piata,
asistenta în domeniul comercializarii produselor,
asistenta în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
si concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi si mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata si cu amanuntul referitoare
la vânzarea, distributia si comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor si anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de

telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare și comerciale.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
ambalare de alimente, ambalare de articole
pe bază de comandă și specificații ale
altor persoane, ambalare de articole pentru
transport, ambalare de produse în tranzit,
ambalarea aerosolilor conform comenzii și
specificațiilor, ambalarea de lichide conform
comenzii și specificațiilor, ambalarea produselor,
consultanță în domeniul serviciilor de depozitare,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
depozitare criogenică, depozitare de alimente,
depozitare de aparate casnice, depozitare
de aparate electrice, depozitare de bagaje,
depozitare de mobilier, depozitare de materiale
periculoase, depozitare de marfă după transport,
depozitare de marfă înainte de transport,
depozitare de instrumente și echipamente
medicale, depozitare de elemente componente,
depozitare de energie și combustibili, depozitare
de cosmetice, depozitare de containere și
de mărfuri, depozitare de deșeuri, depozitare
de colete, depozitare de băuturi, depozitare
de bunuri comerciale, depozitarea mărfurilor,
depozitarea produselor în lăzi, depozitarea
și păstrarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitare și livrare de bunuri, depozitare în
vrac, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitare temporară de livrări, depozitare
temporară a bunurilor personale, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
depozitare de vehicule, depozitare de produse
în tranzit, depozitare de produse în magazii,
depozitare refrigerată de bunuri, depozitare de
vinuri în condiții de temperatură și umiditate
controlată, depozitare de produse farmaceutice,
depozitare de produse, împachetare și ambalare
de bunuri, închiriere de spații pentru depozitare,
servicii de brokeraj referitoare la stocare, servicii
de consiliere privind depozitarea mărfurilor,
servicii de ambalare, păstrare temporară de
obiecte personale, furnizarea de servicii de
depozitare la bord, transport și livrare de bunuri,
servicii postale și de curierat, transport de marfă
și cargo și servicii de debarasare, autotransport,
colectare, transport și livrare de produse,
cărăușie, distribuție (transport) de mărfuri pe
apă, expediere de marfă, expediere de mărfuri,
livrare de alimente de către restaurante, livrarea
de mărfuri, livrare rapidă de mărfuri, livrare pe
cale rutieră, livrare de vinuri, livrare de mărfuri
pe cale feroviară, servicii de livrare a alimentelor,
servicii de expediere, servicii de livrare, servicii
de distribuție, servicii de distribuție de băuturi,
spre exemplu de băuturi alcoolice, transport de
bunuri, transport de bani, transport de bani și
valori, transport cu camionul, transport aerian de
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obiecte de valoare, servicii specifice agențiilor
de transport de marfă, servicii furnizate de
agenții de transport, servicii de transport rutier
de marfă, servicii de transport pentru personalul
medical, servicii de urmărire a mărfurilor, servicii
de transport, transport și depozitare, transport
frigorific de mărfuri congelate, transport feroviar
de produse.

───────
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(732) PARLAPAN RAZVAN GABRIEL -

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
STR. IARBA CAMPULUI NR.
57, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PR BIROU PROIECTARE
ŞI CONSULTANŢĂ ING.

PARLAPAN RĂZVAN GABRIEL

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.

───────

(210) M 2021 01751
(151) 09/03/2021
(732) LA FRONTIERA S.R.L., STR. ION

CREANGA NR. 2C, JUDEȚUL
CONSTANȚA, VAMA VECHE,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

LA FRONTIERA HOTEL .
HOTEL . RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 03.09.01; 26.01.04; 27.05.01;
29.01.01

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

clase:
43. Servicii de unități de cazare respectiv:
hoteluri și pensiuni, servicii de bar, servicii
hoteliere, servicii de restaurant.

───────

(210) M 2021 01791
(151) 09/03/2021
(732) DERAL KIDS, STR. ANDREI

ȘAGUNA, NR. 531E, SAT ȘURA
MARE, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
ȘURA MARE, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

emolin



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/03/2021

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 02.09.01; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:mov deschis, roz,
violet

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

8. Cutii adaptate special pentru tacâmuri, cuțite
biodegradabile, furculițe biodegradabile, linguri
biodegradabile, linguri, furculițe și cuțite de
masă pentru bebeluși, tacâmuri biodegradabile,
tacâmuri pentru copii, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, tacâmuri pentru copii din bambus.
21. Pahare biodegradabile, pahare degradabile,
ustensile de bucătărie din silicon, boluri pentru
servit, boluri din silicon (vase), boluri din silicon
(recipiente de uz casnic), boluri din bambus.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: cutii pentru tacâmuri, cuțite
biodegradabile, furculițe biodegradabile, linguri
biodegradabile, linguri, furculițe și cuțite de
masă pentru bebeluși, tacâmuri biodegradabile,
tacâmuri pentru copii, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, tacâmuri pentru copii din bambus,
pahare gradate, pahare pentru copii, pahare
pentru bebeluși, bavete din hârtie, bavete
cu mâneci, din hârtie, bavete din hârtie
pentru bebeluși, pahare biodegradabile, pahare
degradabile, ustensile de bucătărie din silicon,
boluri pentru servit, boluri din silicon(vase), boluri
din silicon (recipiente de uz casnic), boluri
din bambus, pături absorbante, pături pentru
bebeluși, pături de bumbac, pături tip pled,
pături de înfășat, pături pentru pătuțuri, pături
pentru nou-născuți, bavete din material plastic
pentru sugari, bavete din pânză, bavete, cu
excepția celor din hârtie, bavete cu mâneci, nu
din hârtie, bavete pentru copii (nu din hârtie),
bavete din material textil pentru persoane adulte
care servesc masa, bentițe pentru cap, bentițe
de protecție pentru urechi, turbane, agrafe pentru
păr, agrafe (accesorii pentru păr), agrafe de prins
părul, agrafe și cleme de păr, bentițe pentru
păr, furnizare de informații publicitare, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing de
produse, marketing digital, marketing pe internet,
marketing promoțional, mostre de produse,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
pregătire de publicații publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare

de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 01793
(151) 09/03/2021
(732) S.C. CROWTRADE UNITED S.R.L.,

STRADA CERCULUI NR. 25A,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
410108, BIHOR, ROMANIA

(540)

FENRYS

(531) Clasificare Viena:
03.01.24

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

9. Huse cu clapetă pentru smartphone-uri,
carcase pentru telefoane mobile, suporturi
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, cabluri usb pentru telefoane
mobile, baterii auxiliare pentru telefoane mobile,
huse din piele pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, conectoare
pentru telefoane mobile pentru vehicule, stații
de andocare pentru telefoane mobile, huse de
tip flip pentru telefoane mobile, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor
mobile, huse pentru telefoane mobile, din
pânză sau material textil, adaptoare de
gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, protecții de ecran sub formă de folii
pentru telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, carcase impermeabile
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pentru telefoane inteligente, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
inteligente, stații de andocare pentru telefoane
inteligente, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, brățări inteligente
care transmit date către telefoane inteligente,
huse pentru laptopuri, huse pentru calculatoare
de tip laptop, huse pentru calculatoare tabletă,
suporturi adaptate pentru calculatoare tabletă.
35. Servicii de comenzi online, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, publicare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, comandă computerizată de stoc,
servicii de comenzi online computerizate.

───────

(210) M 2021 01819
(151) 09/03/2021
(732) IONUT DUMITRU, STR.

CEAHLAUL, NR. 13,SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

LUNA Cafe&Bistro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18; 26.11.12

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

41. Servicii de pregătire în sectorul
restaurantelor, servicii educative, de
divertisment și sportive, educație, divertisment
și sport, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte altele decât cele publicitare, activități
culturale, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente de recreere,
coordonare de evenimente de divertisment,
consultanță privind organizarea de competiții
culinare, organizare de conferințe, servicii
de divertisment muzical cu jazz, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii
de spectacole în direct, spectacole muzicale,
reprezentații muzicale în direct, organizare
de festivaluri legate de muzica, organizarea
spectacolelor, organizarea de spectacole
culturale, organizare de spectacole vizuale,
organizare de spectacole muzicale, fotografie,
productie audio si video si fotografie, instruire in
fotografie, servicii ale unui fotograf, editare de
fotografii, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, servicii de club
(divertisment sau educaţie), servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, servicii de
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amuzament, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, organizare de divertisment
pentru nunți, servicii de cluburi de noapte
(divertisment).
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, 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, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
oferite de baruri, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, restaurante cu autoservire, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
servicii contractuale de alimentație, servicii ale
barurilor, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, servicii oferite de snack-
baruri, servire de alimente și băuturi, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, închiriere de camere,
organizare și furnizare de cazare temporară,
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, servicii oferite de catering,
servicii de catering mobil, servicii de catering
hotelier, închiriere de echipament de catering.,
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), restaurante de delicatese,
servicii ale bistrourilor, servicii de cazare pentru
evenimente, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), servicii oferite de ceainării.

───────

(210) M 2021 01823
(151) 09/03/2021
(732) MARIUS TUTU, STR. MISCA

PETRE NR.3, BL.M17, SC. 2, ET.7,
AP.100, BUCUREŞTI, 626218,
ROMANIA

(540)
SARMALE LA CORNET

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

29. Extracte și preparate din carne, sarmale
preparate cu carne de porc, vita, pasari, peste,
vanat, invelite in foi de varza, foi de vita de vie,
sarmale vegetale
30. Cornete preparate din cereale ( porumb,
grau ), alimente de origine vegetalã preparate în
vederea consumului sau a conservãrii, sarmale
vegetale.
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrãri de birou.
43. Servicii oferite de restaurante, servicii de
cazare temporarã, servicii oferite de persoane
sau unitãti al caror scop este acela de a prepara
alimente si bãuturi pentru consum, respectiv
servicii de cazare si masã în hoteluri, pensiuni si
alte unitãti de cazare temporarã.

───────

(210) M 2021 01824
(151) 09/03/2021
(732) ANDREI-VLAD MOSTEANU,

STR. MIHAI BRAVU NR. 6, BL
P23-24, SC A, AP 7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
SEAFOOD FESTIVAL

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────
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(210) M 2021 01825
(151) 09/03/2021
(732) SC OLTINA IMPEX PROD COM.

S.R.L., STR. SOCULUI NR.20A,
JUD. PRAHOVA, URLAŢI, 106300,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Oltina FAINA GRAU TOTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 01826
(151) 09/03/2021
(732) SC OLTINA IMPEX PROD COM.

S.R.L., STR. SOCULUI NR.20A,
JUD. PRAHOVA, URLAŢI, 106300,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Oltina FAINA GRAU INTREG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 01827
(151) 09/03/2021
(732) SC OLTINA IMPEX PROD COM.

S.R.L., STR. SOCULUI NR.20A,
JUD. PRAHOVA, URLAŢI, 106300,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Oltina FAINA BOB INTREG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2021 01828
(151) 09/03/2021
(732) SC OLTINA IMPEX PROD COM.

S.R.L., STR. SOCULUI NR.20A,
JUD. PRAHOVA, URLAŢI, 106300,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Oltina FAINA DIETETICA
MACINIS INTREG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 01829
(151) 09/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP, BD.

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

(540)
PETRECEM K LUMEA

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
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42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 01830
(151) 09/03/2021
(732) ASOCIATIA ELECTROCONS

- O VIATA MAI BUNA, BD-
UL BIRUINTEI (DN3) NR. 165
CAMERA NR.1, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

ASOCIATIA ELECTROCONS
O VIATA MAI BUNA

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.11

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

clase:
36. Organizare de colete de binefacere,
administrarea şi monitorizarea fondurilor
caritabile, organizarea de acţiuni de colectare de
fonduri, organizarea de colectare de fonduri de
binefacere, organizarea colectărilor, organizare
de aranjamentepentru facilitarea donaţiilor
caritabile, sponsorizare financiară, strângere de
fonduri caritabile, acordarea de burse şcolare
şi burse universitare, sponsorizare financiară şi
finanţare pentru tratamente medicale.

───────

(210) M 2021 01831
(151) 09/03/2021
(732) ELECTROCONS PROIECT S.R.L.,

BD-UL BIRUINŢEI (DN3), NR. 165,
BIROU NR. 1, ET. 2, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

ECP

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 01.15.03; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Blocuri de alimentare (transformatoare),
surse de alimentare (transformatoare), surse de
alimentare electrice, surse de alimentare pentru
reţea de alimentare cu electricitate, staţii de
alimentare pentru autovehicule electrice.
37. Servicii de lucrări electrice (subcontractare),
lucrări de construcţii subterane legate de
cablajele electrice, servicii de instalaţii electrice,
recondiţionare, reparare şi întreţinere a
instalaţiilor electrice, reparare de echipamente
electrice şi de instalaţii electrotehnice.

───────

(210) M 2021 01832
(151) 09/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

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

(540)
BURLACITA

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
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(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare

ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 01833
(151) 09/03/2021
(732) SC STEEL VISION SRL, STR.

SIMION PRODAN PROBU NR.
4-6, BL. 1A, ET.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400000, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CĂSUŢELE CĂLĂTOARE

(531) Clasificare Viena:
01.03.06; 05.01.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#fed102), negru (HEX #303030), verde
închis (HEX #266d35), verde deschis
(HEX #42a557)

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

39. Închirierea vehiculelor.
───────
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(210) M 2021 01834
(151) 09/03/2021
(732) ASOCIATIA COMPLEX SPORTIV

CLEOPATRA MAMAIA, COMPLEX
CLEOPATRA, STATIUNEA
MAMAIA, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

CLEOPATRA RUGBY

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 02.09.04; 26.03.01; 27.05.01;
27.05.17

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

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2021 01835
(151) 09/03/2021
(732) ATELIER DE TORTURI ȘI

PRAJITURI SRL, STR. HOREA,
NR. 17, JUDEŢ BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRITA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

Mici Delicii

(531) Clasificare Viena:
08.01.07; 08.01.17; 08.01.24; 29.01.15;
26.01.01; 25.01.19; 25.01.25

(591) Culori revendicate:alb, roz, mov, rosu,
visiniu, albastru, portocaliu, galben,
auriu

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

30. Sirop de agave (îndulcitor natural), ienibahar
(condiment), cafea, ceai, cacao şi cafea
artificială, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi
sago, făinăşi 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), cereale preparate
pentru consum uman respective: fulgi de ovăz,
fulgi de porumb, orz decorticat, bulgur, musli,
pastă de migdale, produse de cofetărie cu
migdale, anason, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
praf de copt, sodă alimentară(bicarbonat de
sodiu pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/03/2021

decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză(sandvişuri), gumă
de mestecat , gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolatăcu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolatăpentru
torturi, paste de ciocolatăcu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară(mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de porumb/
făină nerafinată de porumb esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie ), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele/feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie ), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge, ghimbir pudră,
turtă dulce, glucozăpentru uz culinar, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremăde tartar de uz culinar, crutoane, orz
măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie), cremă
din ouăşi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţăde lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturala sau artificială, gheaţăpentru

băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţăcomestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse de
cofetărie ), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie )/pastile (produse de
cofetărie ), macaroane, macarons, biscuiţi
cu malţ, extract de malţalimentar, malţpentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie
din fructe, produse de patiserie, aluat de
patiserie, pâtés en croûte (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, pudre
pentru fabricarea îngheţatei, praline, propolis/
clei de albine de uz alimentar, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă de
orez, pastă de orez pentru uz culinar, hârtie
de orez comestibilă, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran (asezonare),
sago, sare pentru conservarea alimentelor,
sandvişuri, sosuri (condimente), agenţi de legare
pentru cârnaţi, apă de mare pentru gătit,
produse de asezonare, algă marină(condiment),
seminţe procesate folosite pentru asezonare,
griş, biscuiţi din orez, seminţe de susan
(produse de asezoanre), fulgi de gheaţă cu
fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri (produse de patisserie), pateuri cu
ciocolată, ceai din alge kelp, cremă de zahăr
ars, amestecuri de aluat nefermentat napolitane
din hârtie comestibilă, macarons din nucă de
cocos, capsule de cafea, umplute, apă de flori
de portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii de pensiune, servicii de rezervări
la pensiuni, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
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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,
servicii de 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
aziluri de bătrâni, 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, furnizare de
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 01837
(151) 09/03/2021
(732) MINDHIVE SOFTWARE SRL,

STR OVIDIU COTRUS, NR 2/A,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MINDHIVE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05;
26.05.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#FFA30B), alb (HEX #FFFFFF), negru
(HEX #000000)

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

42. Servicii IT, administrare de servere,
actualizarea paginilor web pentru terți,
actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, administrarea drepturilor

utilizatorilor în rețele de calculatoare, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
cercetare privind prelucrarea de date, cercetare
privind tehnicile de telecomunicații, cercetare
în domeniul inteligenței artificiale, cercetare
în domeniul tehnologiei informației, cercetare
în domeniul tehnologiei pentru procesarea
datelor, consultanță cu privire la securitatea
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, dezvoltare de calculatoare,
dezvoltare de rețele informatice, dezvoltare de
sisteme computerizate, diagnoza problemelor la
hardware-ul de calculator folosind un software,
exploatare de date, furnizarea de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
de sisteme și de rețele de calculatoare,
furnizori de servicii externalizate în domeniul
tehnologiei informației, gestionarea serviciilor
informatice (itsm), planificare, creare, dezvoltare
și întreținere de site-uri web online pentru
terți, proiectare de sisteme de stocare a
datelor, proiectare și dezvoltare de sisteme
de introducere de date, proiectare, creare
și programare de pagini web, întreținere de
software de prelucrare a datelor, proiectare și
dezvoltare de sisteme informatice, proiectare
și dezvoltare de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea
de date, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, rezervarea
problemelor de hardware și software pentru
computere, servicii de proiectare și programare
informatică, servicii de rețele informatice,
servicii de transfer de date, servicii informatice
de analiză de date, servicii tehnologice în
domeniul calculatoarelor, servicii în domeniul
managementului proiectelor informatice, studii
de analiză comparată referitoare la eficiența
sistemelor informatice, servicii științifice și
tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2021 01839
(151) 09/03/2021
(732) S.C. IMERSIA MULTICHANNEL

AGENCY S.R.L., STRADA
DRUMUL DEALUL BRADULUI NR.
86-120, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR, NR.126-130,
BL.8, SC.A, ET.9, AP.50, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

(540)

e-sample.me

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
9. Software de calculator pentru publicitate,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web.
35. Servicii de agenție de publicitate, servicii
de publicitate marketing, promovare si reclamă,
publicitate digitala si online în rețele informatice,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate
pentru site-urile web ale firmelor si prin bloguri,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate promoțională desfășurată prin telefon,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobile, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate directă prin posta, prin
corespondenta, în presă, în reviste, broșuri și
ziare, prin massmedia, prin radio si televiziune,
prin media socială, servicii de promovare
si publicitate pentru promovarea afacerii, a
concertelor, privind industria turismului, a
călătoriilor, privind serviciile financiare, privind
domeniul imobiliar, privind domeniul transport
si livrare, organizarea de publicitate, servicii

promoționale de publicitate, consultanță privind
publicitatea si marketing-ul, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate prin intermediul
panourilor electronice de afișare, servicii de
publicitate prin banere, pe taxi, în ascensoare,
pe mânerele cărucioarelor dela supermarket,
dezvoltare de concepții de publicitate, servicii
de editare de publicitate, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de asistența privind
publicitatea si de consultanță privind publicitatea
comercială, servicii de asistentă si consultanță
în legătură cu reclame, promovare, publicitate
și marketing, negociere de contracte de
publicitate, servicii de publicitate privind produse
precum bijuterii, îmbrăcăminte, incaltaminte
sau alimentare, pentru promovarea băuturilor,
pentru produse farmaceutice, si imagistică,
provind produsele cosmetice de parfumerie
și/ sau medicale, sau alte produse de uz
comun, servicii de publicitate privind sporturile
si evenimentele sportive, privind industria
auto, privind industria marina si maritima,
privind industria literară, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, pentru
vanzarea de produse, publicitate, în special
servicii pentru promovarea de produse, servicii
de publicitate pentru comercializarea de produse
noi, publicitate pentru recrutare de personal,
cercetare de piață pentru publicitate, colectarea
de informații privind publicitatea, servicii de
cercetare privind publicitatea, compilare de
statistici privind publicitatea, difuzarea de date
privind publicitatea, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau de publicitate, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, servicii demanagement de personal
angajat în publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, publicitate pentru
produsele și/sau serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
le compare comod produsele/serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terților prin
sponsorizare și contracte de licență referitoare
la evenimente sportive internaționale, furnizare
si inchieriere de spațiu , timpi si mijloace de
publicitate.

───────
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(210) M 2021 01840
(151) 09/03/2021
(732) FAINSER SOFTWARE SRL,

STRADA DRUMEAGULUI NR.
84-86, AP. 7, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FAINSER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(HEX #22BFCC), albastru închis (HEX
#406BE2), verde (HEX #16E1C4),
negru

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
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 (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări 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
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire

la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, 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, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, 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, marketing în
cadrul editării produselor software, 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, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar 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, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
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preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, 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, închirierea
maşinilor 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
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, 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, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor 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, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, 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,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele

sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-
uri pentru terţ. prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii cu
amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online.
42. Analizăpentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analizăchimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţăîn proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru llt,
consultanţăîn domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web(servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronicăa
datelor, monitorizarea electronicăa informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronicăa activităţii cărţilor de
credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână(grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
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topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice,, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, prospectarea petrolului, sondaje
referitoare la câmpurile petroliere, testarea
sondelor petroliere, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, 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, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științificăși tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științificăși tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
evaluarea calităţii lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

(210) M 2021 01842
(151) 09/03/2021
(732) ADRIAN ALEXE, STR.

CERCETATORILOR NR. 2, BL 24,
ET. 7, AP. 102, SC. 3, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 042023, ROMANIA

(540)

OMUL cu DUBA

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 18.01.14; 12.01.09; 07.03.15

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de
memento pentru întâlniri (lucrări de birou),
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou).
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, parcare și depozitare
de vehicule, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu transportul,
servicii de închiriere în legătură cu transport
și depozitare, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, transport rutier, logistică de transport,
organizarea serviciilor de transport, servicii de
transport rutier, servicii de transport rutier de
mărfuri.

───────

───────
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(210) M 2021 01843
(151) 09/03/2021
(732) SC OCAR SERV SRL, STRADA

AVIATOR VASILE NICULESCU
NR. 19, JUDEȚUL BACĂU,
MARGINENI, 607315, BACĂU,
ROMANIA

(540)

SR

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.03; 24.01.03

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

28. Kituri de machete (lucru manual), kituri
pentru machete de jucărie, machete de mașini
(jucării), machete de mașini cu radio comandă,
machete de mașini de jucărie, machete de
mașini de jucărie cu radio comandă, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de plastic sub formă de jucării, machete în
miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), jucării, jocuri și articole de joacă, modele
de vehicule la scară redusă (miniaturi), modele
de vehicule la scară redusă cu telecomandă,
modele la scară redusă de vehicule (articole
de joacă), machete de vehicule, machete de
vehicule de jucărie, machete sub formă de
jucării, machete auto (jucării), machete de jucării
sub formă de mașini, machete de mașini,
machete de mașini (articole de joacă), machete
de mașini (jucării sau jocuri), kituri (vândute în
întregime) pentru construcția machetelor, kituri
de asamblat machete la scară (jucării).

───────

(210) M 2021 01844
(151) 09/03/2021
(732) ANUNTURI BIZ S.R.L., DRUMUL

NISIPOASA NR. 46 – 52, BL. A,
TRONSON 1, SC. A1, PARTER,
AP. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Anunturi.biz

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2021 01846
(151) 09/03/2021
(732) MASTERCLASS AG SRL, BLD.

NICOLAE GRIGORESCU NR.
36, BL. M32A, SC. B, ET. 9, AP.
84, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Masterclass AG

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 26.05.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
37. Asfaltare, zidire, izolarea clădirilor, servicii
de tâmplărie, servicii de construcție, furnizarea
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de informații privind construcția, consultanță în
construcții, instalarea ușilor și ferestrelor, zidărie,
vopsire interioară și exterioară, tencuire, lucrări
de instalație de apă și canal, pavarea drumurilor,
protecție anticorozivă.

───────

(210) M 2021 01847
(151) 09/03/2021
(732) KULCUS DESIGN SRL, STR.

SOLDAT PETRE M. TINA NR.
2, CAM. 2, BL L9B, SC. A, ET. 4,
AP. 29, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
KULCUS

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

42. Design de mobilier, design pentru
restaurante, proiectare (design) de magazine,
proiectare (design) de puburi, proiectare
(design) de restaurante, design interior pentru
magazine, proiectare (design) de bucătării,
servicii de design arhitectural, proiectare
(design) de băi, proiectare (design) de clădiri,
design grafic și industrial, design de centre
comerciale, proiectarea (designul) spațiului
interior, consultanță privind designul ambalajelor,
servicii tehnologice privind designul, design
de site-uri web, design de mobilier de
birou, design pentru ceasuri de mână, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, servicii
de design de vehicule, servicii de design pentru
restaurante, consultanță în materie de design,
design și dezvoltare de produs, servicii de design
de dulapuri, servicii de design de bijuterii, design
arhitectural pentru planificare urbană, design
de clădiri de birouri, design de articole de
porțelan, design de accesorii de modă, design
de cărți de vizită, design de accesorii pentru
îmbrăcăminte, analiză a designului de produs,
servicii de design interior pentru buticuri, servicii
de design arhitectural pentru expoziții, evaluare
a designului de produs, servicii pentru proiectare
(design) de puburi, servicii de design privind
vitrinele magazinelor, întocmire de rapoarte
referitoare la design, servicii pentru proiectare
(design) de spitale, servicii de design interior
și exterior, servicii de design interior pentru
magazine, analiza și evaluarea design-ului
produselor, servicii profesionale privind design-ul
arhitectural, întocmire de rapoarte despre design
industrial, design de decorațiuni interioare pentru

magazine, servicii de consultanță în design
vestimentar, servicii pentru designul de clădiri
industriale, servicii tehnologice și design privind
acest domeniu, servicii de design privind
comerțul cu amănuntul, servicii științifice și
design privind acest domeniu, creare de design
de produse de consum, servicii de design grafic
pentru suprafețe vitrate, servicii de consultanță
în domeniul designului arhitectural, consultanță
în materie de design de pagini web, servicii de
consultanță în materie de design interior, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
navelor, furnizare de informații despre servicii
de design vestimentar, consultanță profesională
privind designul de bucătării la comandă,
furnizarea de informații cu privire la designul
industrial, servicii de proiectare grafică și de
design pentru vehicule, servicii de consiliere în
materie de inginerie de design, creare și design
de site-uri web pentru terți, servicii de design
interior bazat pe principiile feng shui, servicii
de design textil pentru amenajări interioare de
autovehicule, proiectare (design) de turnuri de
birouri cu mai multe etaje, design de imagini
grafice și semne distinctive pentru identitatea
corporativă, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, întocmire de
rapoarte cu privire la design de artă grafică,
servicii de design interior și servicii conexe
de informare și consiliere, schițe de design
pentru ambalaje, recipiente, veselă și tacâmuri
pentru masă, platforme pentru design grafic
sub formă de software ca serviciu (SaaS),
design, creare, găzduire și întreținere de site-
uri web pentru terți, furnizare de informații în
domeniul designului arhitectural printr-un site
web, servicii de informare privind armonizarea
culorilor, vopselelor și a mobilierului pentru
design interior, servicii de infromare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
designul de exterior, creare și design de
indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), arhitectură, design arhitectural,
consultanță în arhitectură, servicii de arhitectură,
managementul proiectelor arhitecturale, servicii
arhitecturale pentru întocmirea proiectelor
arhitecturale, consultanță profesională privind
arhitectura, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, servicii de
arhitectură și inginerie, realizarea de rapoarte
privind arhitectura, servicii de arhitectură de
interior, întocmire de proiecte de arhitectură,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
testarea articolelor de feronerie arhitecturale,
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servicii de planificare arhitecturală și urbană,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații de birouri, proiectare și dezvoltare
de arhitectură pentru hardware de calculator,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri cu birouri, proiectare și dezvoltare de
arhitectură pentru software de calculator, servicii
de design arhitectural în domeniile traficului
și transporturilor, servicii de consultanță și
informații despre arhitectura și infrastructura
tehnologiei informației, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații pentru vânzare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 01848
(151) 09/03/2021
(732) AURELIAN ŞTEFAN, SOS.

PANTELIMON NR. 248-250, BL.
59-60, SC. A, ET. 2, AP. 8, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Veterinarescu

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

41. Educație, instruire, divertisment, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, instruire în domeniul îngrijirii
animalelor de companie, publicare de materiale
tipărite referitoare la animale de companie,

organizare de expoziții de animale în scopuri
culturale sau educative.
44. Servicii veterinare, servicii chirurgicale
veterinare, servicii de asistență în domeniul
veterinar, furnizare de informatii in domeniul
veterinar, furnizare de informații despre servicii
veterinare, servicii de informații veterinare oferite
pe internet, servicii de informare cu privire
la produsele farmaceutice veterinare, asistență
medicală pentru animale, îngrijire de animale
de companie, servicii de îngrijire a animalelor,
consiliere cu privire la hrănirea animalelor,
consiliere cu privire la creșterea animalelor,
servicii de spitale pentru animale de companie,
servicii de consiliere cu privire la îngrijirea
animalelor de companie, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru animale.

───────

(210) M 2021 01849
(151) 09/03/2021
(732) UNIREA MIXT SRL, STR. CUZA

VODA, PARTER, BLOC D9,
JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL
PASCANI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)
HATZ

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

29. Carne și produse din carne, feluri de
mâncare preparate din carne, carne prăjită
de pui, produse din carne preparate, carne
de pui proaspătă, carne de pasăre congelată,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, chipsuri
(cartofi prăjiți), extracte din carne, fulgi de cartofi,
chiftele de cartofi, carne de pasăre, carne
de pui deshidratată, carne de pui congelată,
bucăți de carne de pui, chiftele din carne de
pui, hamburgeri din carne de pui, mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care conțin
în principal carne de pui), mâncăruri gătite care
conțin în totalitate sau aproape în totalitate carne
de pui, cartofi pai preparați.
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30. Sandvișuri cu carne, sandvișuri, sosuri
(condimente), sandvișuri cu carne de pui.
43. Servicii de mâncare la pachet, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de restaurante cu autoservire, rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de informare privind
restaurantele, servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare 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
oferite de fast-fooduri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii oferite de snack-baruri, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, servire de băuturi alcoolice, servire de
alimente și băuturi, servicii de catering, servicii
de catering, servicii de catering mobil, servicii
de caritate, și anume furnizarea de catering
de alimente și băuturi, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, exploatarea unui camion cu produse
alimentare, precum şi alte servicii de catering
mobile, consultanţă şi informare în legătură
cu serviciile menţionate anterior, asigurarea de
hrană și băuturi.

───────

(210) M 2021 01850
(151) 09/03/2021
(732) T.S.A. SERV S.R.L., BULEVARDUL

BUCOVINA NR. 97, JUDEȚUL
SUCEAVA, LOC. GURA
HUMORULUI, ORAȘ GURA
HUMORULUI, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

TSA

(531) Clasificare Viena:
26.03.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, renovarea instalației electrice,
suprimarea interferențelor în ceea ce privește
aparatele electrice (deparazitarea instalațiilor
electrice), servicii de instalații electrice, instalare
de împământări electrice, instalare și reparații
de aparate electrice, servicii de subcontractare
de lucrări electrice, recondiționare, reparare
și întreținere a instalațiilor electrice, lucrări
de construcții subterane legate de cablajele
electrice, amplasare de rețele de alimentare cu
electricitate, servicii de electricieni, servicii de
cablaj electric, servicii asigurate de electricieni,
instalare de sisteme electrice de iluminat și de
sisteme de alimentare electrică, întreținere și
reparații de sisteme de împământare electrică,
reparații sau întreținere de generatoare de
energie electrică, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, service
de urgență la istalațiile de furnizare curentului
electric, servicii de întreținere pentru rețeaua
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de alimentare cu electricitate, întreținere de
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, întreținere, service și reparare de
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică.

───────

(210) M 2021 01851
(151) 09/03/2021
(732) SMV VET CENTER SRL, COMUNA

BOGDA NR. 39, JUDEȚUL TIMIȘ,
BOGDA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 03.01.08

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

44. Servicii veterinare.
───────

(210) M 2021 01852
(151) 09/03/2021
(732) UNIREA MIXT, STR. CUZA VODĂ,

PARTER, BLOC D9, JUD. IAŞI,
PAŞCANI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

HATZ CHIPS AND WINGS

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 03.07.03; 29.01.02

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

clase:
16. Cutii din carton pentru mâncare la pachet,
recipiente pentru mâncare la pachet din pulpă de
hârtie biodegradabilă.
29. Carne și produse din carne, feluri de
mâncare preparate din carne, carne prăjită
de pui, produse din carne preparate, carne
de pui proaspătă, carne de pasăre congelată,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, chipsuri
(cartofi prăjiți), extracte din carne, fulgi de cartofi,
chiftele de cartofi, carne de pasăre, carne
de pui deshidratată, carne de pui congelată,
bucăți de carne de pui, chiftele din carne de
pui, hamburgeri din carne de pui, mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care conțin
în principal carne de pui), mâncăruri gătite care
conțin în totalitate sau aproape în totalitate carne
de pui, cartofi pai procesaţi.
43. Servicii de mâncare la pachet, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de restaurante cu autoservire, rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de informare privind
restaurantele, servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
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autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare 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
oferite de fast-fooduri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii oferite de snack-baruri, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servire de băuturi alcoolice,
servire de alimente și băuturi, catering, servicii
de catering, servicii de catering mobil, servicii
de caritate, și anume furnizarea de catering
de alimente și băuturi, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, furnizarea de produse alimentare dintr-
un camion, precum şi alte servicii de catering
mobil, consultanţă şi informare în legătură cu
serviciile menţionate anterior, asigurarea de
hrană și băuturi.

───────

(210) M 2021 01853
(151) 09/03/2021
(732) ROSCA LAURENTIU TIGAERU,

STR. RODNEI NR. 37, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

Quasar & Co.

(531) Clasificare Viena:
26.01.15; 27.05.25

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

20. Spumă de mare, accesorii (nemetalice)
pentru bufete, accesorii (nemetalice) pentru
dulapuri, accesorii de interior pentru garderobe,
accesorii pentru dulapuri (nemetalice), accesorii
pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat),
accesorii pentru mobilier, care nu sunt din
metal, articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), articole pentru organizarea hainelor,
articole pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de
pat), balansoare, coşuri pentru copii/leagăne,
bancuri de lucru (mobilă), bancuri de lucru
(mobilier), bănci (mobilă), bancuri (mese) de
lucru industriale, bare (nemetalice) pentru
rafturile etajerei, bare pentru rafturi (nemetalice),
bare pentru rafturi (mobilier), baze pentru
mese, benzi decorative din materiale plastice
pentru canturi utilizate pentru mobilier încastrat,
benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier la comandă, benzi
de acoperire (nemetalice) pentru acoperirea
îmbinărilor dintre covoarele adiacente, benzi
decorative din plastic pentru aplicarea pe
vitrine de expunere, benzi din plastic pentru
protejarea marginilor mobilierului, bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), birouri
cu rulou, birouri (mobilier), birouri (mobilă),
bufete auxiliare, birouri și mese, birouri portabile,
canapele, canapele (care sunt extensibile),
canapele de două locuri, dispozitive pentru
îmbucarea pieselor de mobilier (nemetalice),
cutii pentru unelte (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), dulapuri ca mobilier, dulapuri
compartimentate, dulapuri cu oglinzi, dulapuri
cu încuietoare (mobilier), dulapuri cu vitrină,
dulapuri de bucătărie, dulapuri de depozitare,
elemente de mobilier, elemente de legătură
nemetalice pentru mobilier, kituri de piese
(comercializate în format complet) pentru a fi
asamblate ca mobilier, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate).
24. Produse de filtrare din material textil,
ambalaje din material textil pentru cadouri,
articole nețesute (textile), articole textile
imprimate individuale, articole textile la bucată
pentru confecționarea cuverturilor de pat,
articole textile la bucată pentru fabricarea
mobilierului tapițat, articole textile la bucată
pentru îmbrăcăminte, articole transpirabile
confecționate din materiale textile fixate
cu materiale plastice, articole transpirabile
confecționate din materiale textile fixate cu
cauciuc, căptușeli textile în produse, materiale
de mătase, materiale din fibre mixte, materiale
de tapițerie, materiale din fire de lână, materiale
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pentru costume, materiale pentru capitonare,
materiale impermeabile folosite la fabricarea
pălăriilor, materiale impermeabile folosite la
fabricarea pantalonilor, materiale impermeabile
folosite la fabricarea mănușilor, materiale
țesute pentru canapele, materiale țesute pentru
mobilier, materiale textile la bucată, materiale
textile ignifuge, materiale textile folosite în
fabricarea paturilor, materiale textile întărite cu
plastic, materiale textile pentru încălțăminte,
materiale textile țesute căptușite, materiale
textile țesute cu ochiuri mici, articole de menaj
din materiale textile, articole din materiale
textile impermeabile la bucată, bannere, bannere
din material textil sau plastic, bannere din
plastic, bannere textile, batiste din material
textil, țesături pentru capitonare, drapele și
fanioane textile, etichete din material textil,
etichete textile, fanioane (cu excepția celor
din hârtie), huse din pânză (ajustabile) pentru
capace de wc, huse din materiale textile
pentru capacul vasului de toaletă, materiale
pentru realizarea accesoriilor textile pentru
mobilier, materiale textile, înlocuitori de textile,
materiale textile (articole textile sub formă
de sul), panglici din stofă, materiale textile
și înlocuitori pentru acestea, materiale textile
pentru imprimare digitală, materiale textile pentru
mobilier, materiale textile pentru steaguri și
banderole, materiale textile pentru tapițerii,
pânză cauciucată, pânze din material textil sau
plastic, saci pentru saci de dormit (adaptați în
mod specific), țesături pentru mobilier și tapițerii,
țesături pentru căptușeală, țesături acoperite
de motive desenate pentru broderie, textile de
ambalat alimente, șervete de unică folosință,
șervete din material textil pentru uscat.
25. Îmbrăcăminte, accesorii pentru păr (voaluri),
articol vestimentar superior de bază din
costumul coreean tradițional (jeogori), articole
de îmbrăcăminte de agrement, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru ciclism, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), articole de îmbrăcăminte
pentru domnișoare de onoare, articole
de îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte purtate în timpul exercițiilor
de judo, articole de îmbrăcăminte termice,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte cu protecție solară, articole
vestimentare pentru bărbați, baticuri de purtat
la gât, eşarfe pentru cap (baticuri), baticuri
de pus pe cap, benzi antiperspirante pentru
încheietură, bretele pentru bărbați, bretele
pentru imbracaminte, brâu lat pentru chimono
(obi), brâuri (imbrăcăminte), broboade (articole

de îmbrăcăminte), cămăși, căciuli tip cagulă,
cagule pentru schiori, articole de încălțăminte
pentru plajă, bocanci de lucru, bocanci pentru
excursii, bocanci de snow-board, bascheți,
cizme, încălțăminte de lucru, încălțăminte
de plajă, încălțăminte de plajă și sandale,
încălțăminte de ploaie, încălțăminte de schi și
snow-board și părți ale acestora, încălțăminte
de sport, încălțăminte de stradă, încălțăminte
din vinil, încălțăminte impermeabilă, încălțăminte
pentru alergare, încălțăminte pentru alpinism,
încălțăminte pentru antrenament, încălțăminte
pentru apă, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte, nu pentru sport, articole care
servesc la acoperirea capului pentru pescuit,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole sportive pentru acoperit capul
(cu excepția căștilor).
27. Materiale din hârtie pentru pereți, materiale
din plastic pentru pereți, materiale pentru
pereți din materiale textile, articole decorative
pentru perete (netextile), borduri pentru tapet,
căptușeli capitonate pentru tavanele existente,
covoare de lână lucrate manual, tapet din
material textil, tapet izolator pentru pereți, tapet
de plută, tapete cu strat de material textil,
tapete de plastic, tapiserii murale (elemente
decorative pentru pereți fabricate din material
netextil), tapiserii murale, cu excepția celor din
materiale textile, covoare, carpete și preșuri,
acoperiri antiderapante de pardoseală pentru
utilizare la scări, acoperiri cu proprietăți izolante
pentru pardoseli, covorașe din hârtie pentru
baie, covoare care acoperă doar o parte din
podea, articole protectoare pentru acoperirea
podelelor, căptușeli de rășină din vinil pentru
pardoseli, dale din linoleum, dale de pardoseală
din plută, dale de plută, învelitori de gazon
artificial, linoleum, linoleum destinat utilizării
la acoperirea podelelor, material antialunecare
pentru utilizare sub acoperirile de pardoseală,
material antiderapant pentru partea inferioară a
covoarelor, învelitori pentru pardoseli.
28. Accesorii de mobilier pentru păpuși (jucării),
accesorii pentru haine de păpuși (jucării),
animale de jucărie, animale de jucărie cu
motor, animale de jucărie umplute, jucării pentru
animale domestice, aparate de joacă pentru
interior pentru copii, aparate de joacă folosite în
creșele de copii, aparate pentru jocuri, aparate
de zbor de jucărie, arme de jucărie, arme
ninja de jucărie, articole de îmbrăcăminte pentru
jucării, jucării, jucarii inteligente, jucării antistres,
jucării modulare, jucării electronice, jucării-
balansoar, jucării vorbitoare, jucării muzicale,
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jucării umplute, jocuri, jocuri electronice, jocuri
sportive, jocuri go, jocuri mecanice, jocuri
muzicale, cărți (jocuri), jocuri de hochei, jocuri
de construcție, jocuri de table, jocuri de
manipulare, jocuri de societate, jocuri de
petrecere, jocuri video individuale, jocuri video
portabile, mingi pentru jocuri, jocuri electronice
portabile, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

───────

(210) M 2021 01854
(151) 09/03/2021
(732) SC CHROXCLINICAL 2020

SRL, STR. LT.COL. DUMITRU
PETRESCU NR.14, SC.1, AP. 6,
ET.1, JUD. GORJ, TÂRGU JIU,
GORJ, ROMANIA

(540)

CARDIO CLINIC

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 26.11.13; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 27.05.17

(591) Culori revendicate:Roşu, albastru,
verde

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

44. Servicii medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), furnizare de
servicii medicale, servicii de analize medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii de îngrijiri medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
de consultanță legate de servicii medicale,
servicii oferite de clinici medicale, servicii
medicale de evaluare a sănătății, furnizare de
informații despre servicii medicale, servicii de
analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii de informații medicale furnizate
pe internet, servicii de clinici medicale și de
sănătate.

───────

(210) M 2021 01855
(151) 09/03/2021
(732) VIPERX DISTRIBUTION,

BULEVARDUL BUCURESTI NR.
55, JUD. MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430013, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)
VIPERX

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de navigație, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de navigație.
37. Furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de automobile, înlocuire de
acumulatori, înlocuirea bateriilor, înlocuirea
luminilor, instalare de aparate de radio,
instalare de echipamente electrice și electronice
în automobile, instalare de echipamente
audiovizuale, instalare de instalații de iluminat,
reparare sau întreținere de mașini și aparate
electronice, aplicare de motive decorative pe
automobile, asistență în caz de pană de vehicule
(reparare), consultanță cu privire la repararea de
vehicule, curățare completă pentru automobile,
curățare și spălare a autovehiculelor, curățare
igienică (vehicule), curățarea automobilelor,
curățarea vehiculelor cu motor, curățarea
și lustruirea autovehiculelor, finisare de
automobile, întreținerea automobilelor, reparații
de automobile, servicii de recondiționare
automobile, instalare de accesorii pentru
automobile, reparații și întreținere de automobile,
tuning pentru electromotoare și motoare
de automobile, montare personalizată a
elementelor de interior pentru automobile,
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verificare de automobile și de piese ale acestora
înaintea lucrărilor de întreținere și de reparație.

───────

(210) M 2021 01856
(151) 09/03/2021
(732) CARBOGAZ SRL, STR. DRUMUL

GĂZARULUI NR. 11, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CARBOGAZ

(531) Clasificare Viena:
27.07.17; 26.11.06; 29.01.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
158), verde (Pantone 7721C, 328C)

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, lubrifianţi,
combustibili, carburanţi/combustibil pentru
motoare, motorină, benzină, gaze solidificate
(combustibil), gaz petrolier lichefiat.
35. Servicii de comerț cu amănuntul al
carburanților pentru autovehicule în magazine
specializate, servicii de comerț cu amănuntul de
combustibili în magazine specializate, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine amplasate
în benzinării în legătură cu lubrifianţi, uleiuri,
accesorii auto, piese auto, produse alimentare,
produse de cofetărie și patiserie, fructe şi legume
proaspete, flori, băuturi alcoolice şi nealcoolice,
ţigări şi produse din tutun, ziare, reviste, articole
de papetărie, jucării, cosmetice, dezinfectanți,
produse de uz casnic, produse de curăţat,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, promovarea bunurilor

şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive.
37. Staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul unei
defecţiuni a vehiculului, încărcarea bateriilor la
vehicule, tratament anticoroziv pentru vehicule,
reşaparea anvelopelor, vulcanizarea anvelopelor
(reparaţii), încarcarea mașinilor electrice,
reparații sau întreținere de echipamente pentru
stații de distribuţie a carburanţilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2021 01857
(151) 09/03/2021
(732) WALL OF FAME COMPANY, STR.

PLAVIEI NR. 36, MANSARDA,
AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010232, ROMANIA

(540)

RETTRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, articole de
încălțăminte.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.

───────
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(210) M 2021 01858
(151) 09/03/2021
(732) TREADSTONE BUSINESS

DEVELOPMENT SRL, BD. DACIA
NR. 68, PARTER, AP.1, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TREADSTONE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.15.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 213C),
mov (Pantone 2104C), Negru

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

9. Software pentru computere, platforme
software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, software, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, platforme
de software de calculator, platforme de software
de calculator pentru rețele sociale, software
pentru motoare de căutare, software pentru
optimizarea motoarelor de căutare, software de
marketing pentru motoare de căutare, software
de marketing pentru motoare de căutare pentru
terți.
35. Optimizarea motoarelor de căutare,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, consultanță cu privire la
optimizarea motoarelor de căutare.
36. Afaceri imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare.
42. Platformă ca serviciu (PaaS), servicii de
proiectare privind componentele hardware și
software de calculator.

───────

(210) M 2021 01859
(151) 09/03/2021
(732) ASOCIATIA JUDETEANA A

VANATORILOR SI PESCARILOR
SPORTIVI MARAMURES (AJVPS
MARAMURES), BDUL UNIRII NR.
12, JUD. MARAMURES, LOC. BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

A.J.V.P.S. MARAMUREŞ

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 03.04.14; 03.09.01; 23.03.01;
21.03.15; 24.01.01; 05.03.22

(591) Culori revendicate:verde, maro, negru,
alb, portocaliu, bleu

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2021 01860
(151) 09/03/2021
(732) CLINICA NUTRIMED SRL, STR.

ÎNVINGĂTORILOR NR. 9-11,
PARTER, AP.4, SECTORUL 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

NUTRIMED

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.08

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de spitale și sanatorii,
servicii de asistenţă medicală, servicii oferite de
centre de sănătate, terapie fizică, servicii de
analize medicale pentru tratarea persoanelor,
îngrijire medicală, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni.

───────

(210) M 2021 01861
(151) 09/03/2021
(732) SWEET CORNER S.R.L., B-DUL.

DACIA, NR. 15, BL. DA10, SC. B,
PARTER, AP. 3, CAMERA 3, JUD.
IAŞI, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

A la Grec

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 26.11.06;
26.11.07; 26.11.08; 26.01.03; 25.01.25

(591) Culori revendicate:maro, maro deschis,
maro închis, galben, crem

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

29. Ulei de măsline, ulei de măsline comestibil,
ulei de măsline extravirgin, măsline preparate,
măsline conservate, măsline (pregătite), măsline
uscate, pastă de măsline, piure de măsline,
măsline umplute cu ardei roșu, măsline umplute
cu ardei roșu și migdale, măsline umplute cu
pesto, aflate în ulei de floarea soarelui, măsline
umplute cu brânză feta, aflate în ulei de floarea
soarelui.
30. Alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, arome
pe bază de ciocolată, ciocolată, ciocolată aerată,
ciocolată cu alcool, ciocolată granulată, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, creme
pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri pentru decorarea pomului
de crăciun, fondue din ciocolată, fructe trase
în ciocolată, glazură de ciocolată, gofre de
ciocolată, halva, iepurași de ciocolată, înlocuitori
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de ciocolată, migdale acoperite de ciocolată,
napolitane din hârtie comestibilă, ornamente din
ciocolată pentru pomul de crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun (comestibil), pateuri
cu ciocolată, praline cu napolitană, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de caramel, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse pe
bază de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, spume de ciocolată,
spume de desert (dulciuri), trufe (produse
de cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre, tiramisu, acadele, acadele (dulciuri),
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată
cu lapte, batoane dulci, batoane învelite în
ciocolată, baton dulce (dulciuri), bomboane cu
cacao, bomboane de ciocolată, bomboane de
ciocolată cu umplutură, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolate cu umplutură de bezea, ciocolate sub
formă de căluți de mare, ciocolate sub formă de
scoici de mare, ciocolată cu cremă cu aromă
de mentă, ciocolată cu lapte, ciocolată sub
formă de praline, ciocolată umplută, ciubucuri,
dulciuri, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe, dulciuri
cu caramel, dulciuri de casă, dulciuri de
mestecat (nemedicinale), dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri glazurate
cu caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază
de miere, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de acadele, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de bomboane caramel, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de nuga, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de produse de
cofetărie din zahăr, dulciuri nemedicinale sub
formă de tablete, fondante de ciocolată, jeleuri,
jeleuri din fructe (nu de uz medical), ouă de
paști, ouă de ciocolată, praline, praline de
ciocolată, praline umplute cu lichid, produse
de cofetărie din fructe, produse de cofetărie
sub formă de tablete, scoici de ciocolată,
tablete de ciocolată umplute, șerbeturi (produse

de cofetărie), batoane de prăjitură, ecleruri,
deserturi preparate (produse de patiserie),
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
fursecuri parțial învelite în ciocolată, fursecuri
parțial învelite într-o glazură cu aromă de
ciocolată, napolitane, napolitane comestibile,
napolitane (alimente), napolitane cu caramel și
ciocolată, napolitane rulou (biscuiți), napolitane
învelite în ciocolată, paste de ciocolată,
prăjiturele tip acadea, prăjituri caramelizate din
orez expandat, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
căpșuni, prăjituri cu fructe, prăjituri cu fructe
glasate, prăjituri cu migdale, prăjitură cu migdale,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, prăjitură pentru micul dejun,
prăjitură învelită în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de făină, prăjituri mici cu
ciocolată, prăjituri pentru ceai cu ciocolată și
lapte, savarine, vafe din ciocolată, fulgi de
patiserie de unt de arahide, cozonaci, cozonac
pandoro, panettone (cozonac italian), cozonac
secuiesc (kurtos kolacs), nuci macadamia
trase în ciocolată, batoane de nuga cu nuci
pecan, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, biscuiți, biscuiți cu fructe,
biscuiți de ciocolată, biscuiți de graham,
biscuiți cu glazură, aluat pentru biscuiți, biscuiți
crocanți condimentați, biscuiți de orez, biscuiți
crackers, biscuiți olandezi, biscuiți crocanți,
biscuiți aperitiv, biscuiți sărați, biscuiți înveliți
în ciocolată, biscuiți umpluți cu brânză, biscuiți
dulci sau sărați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți de turtă dulce, biscuiți pe jumătate
înveliți în ciocolată, alune trase în ciocolată,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri
pavlova cu gust de alune, floricele de porumb
învelite în caramel, cu alune, torturi, torturi
vegane, preparate pentru torturi, torturi de
înghețată, macarons, bomboane de decor pentru
torturi, înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, batoane de înghețată, amestecuri de
înghețată, înghețată din lapte, lianți pentru
înghețată, sosuri pentru înghețată, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
pe băț, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, lapte congelat (înghețată), deserturi cu
înghețată, înlocuitor de înghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), prafuri
de înghețată instant, gheață brută și înghețată,
înghețată de iaurt (înghețate), înghețată infuzată
cu alcool, batoane de înghețată pe băț, dulciuri
de înghețată de iaurt, înghețată sub formă
de sandviș, pudră de înghețată comestibilă
pentru folosirea la mașini de înghețată, produse
de cofetărie cu înghețată, băuturi pe bază
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de înghețată, amestecuri pentru cornete de
înghețată, prăjituri pe bază de înghețată,
batoane de înghețată cu fructe, amestecuri
pentru prepararea produselor din înghețată,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, înlocuitori pentru înghețată pe bază
de soia, produse de înghețată pe bază de
soia, înghețată care nu e preparata din
produse lactate, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din înghețată, înghețată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), arome folosite pentru preparea de
înghețată (altele decât esențele eterice sau
uleiuri esențiale).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata şi servicii de vânzare
online în legătură cu: ulei de măsline, ulei de
măsline comestibil, ulei de măsline extravirgin,
măsline preparate, măsline conservate, măsline
(pregătite), măsline uscate, pastă de măsline,
piure de măsline, măsline umplute cu ardei
roșu, măsline umplute cu ardei roșu și migdale,
măsline umplute cu pesto, aflate în ulei de
floarea soarelui, măsline umplute cu brânză
feta, aflate în ulei de floarea soarelui, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
alimente pe bază de cacao, arome pe bază de
ciocolată, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată
cu alcool, ciocolată granulată, ciocolată pentru
glazuri, ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată tartinabilă
conținând nuci, cornuri, creme pe bază de
ciocolată, creme tartinabile pe bază de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, deserturi pe bază de ciocolată, deserturi
preparate (produse de cofetărie), dulciuri pentru
decorarea pomului de crăciun, fondue din
ciocolată, fructe trase în ciocolată, glazură de
ciocolată, gofre de ciocolată, halva, iepurași
de ciocolată, înlocuitori de ciocolată, migdale
acoperite de ciocolată, napolitane din hârtie
comestibilă, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul de
crăciun (comestibil), pateuri cu ciocolată, praline
cu napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse
de cofetărie cu aromă de praline, produse
de cofetărie cu crema spumă, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse de

cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
învelite în ciocolată, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse pe bază
de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, spume de ciocolată,
spume de desert (dulciuri), trufe (produse
de cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre, tiramisu, acadele, acadele (dulciuri),
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată
cu lapte, batoane dulci, batoane învelite în
ciocolată, baton dulce (dulciuri), bomboane cu
cacao, bomboane de ciocolată, bomboane de
ciocolată cu umplutură, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolate cu umplutură de bezea, ciocolate sub
formă de căluți de mare, ciocolate sub formă de
scoici de mare, ciocolată cu cremă cu aromă
de mentă, ciocolată cu lapte, ciocolată sub
formă de praline, ciocolată umplută, ciubucuri,
dulciuri, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe, dulciuri
cu caramel, dulciuri de casă, dulciuri de
mestecat (nemedicinale), dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri glazurate
cu caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază
de miere, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de acadele, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de bomboane caramel, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de nuga, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de produse de
cofetărie din zahăr, dulciuri nemedicinale sub
formă de tablete, fondante de ciocolată, jeleuri,
jeleuri din fructe (nu de uz medical), ouă de
paști, ouă de ciocolată, praline, praline de
ciocolată, praline umplute cu lichid, produse
de cofetărie din fructe, produse de cofetărie
sub formă de tablete, scoici de ciocolată,
tablete de ciocolată umplute, șerbeturi (produse
de cofetărie), batoane de prăjitură, ecleruri,
deserturi preparate (produse de patiserie),
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
fursecuri parțial învelite în ciocolată, fursecuri
parțial învelite într-o glazură cu aromă de
ciocolată, napolitane, napolitane comestibile,
napolitane (alimente), napolitane cu caramel și
ciocolată, napolitane rulou (biscuiți), napolitane
învelite în ciocolată, paste de ciocolată,
prăjiturele tip acadea, prăjituri caramelizate din
orez expandat, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
căpșuni, prăjituri cu fructe, prăjituri cu fructe
glasate, prăjituri cu migdale, prăjitură cu migdale,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
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chec de ciocolată, prăjitură pentru micul dejun,
prăjitură învelită în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de făină, prăjituri mici cu
ciocolată, prăjituri pentru ceai cu ciocolată și
lapte, savarine, vafe din ciocolată, fulgi de
patiserie de unt de arahide, cozonaci, cozonac
pandoro, panettone (cozonac italian), cozonac
secuiesc (kurtos kolacs), nuci macadamia
trase în ciocolată, batoane de nuga cu nuci
pecan, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, biscuiți, biscuiți cu fructe,
biscuiți de ciocolată, biscuiți de graham,
biscuiți cu glazură, aluat pentru biscuiți, biscuiți
crocanți condimentați, biscuiți de orez, biscuiți
crackers, biscuiți olandezi, biscuiți crocanți,
biscuiți aperitiv, biscuiți sărați, biscuiți înveliți
în ciocolată, biscuiți umpluți cu brânză, biscuiți
dulci sau sărați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți de turtă dulce, biscuiți pe jumătate
înveliți în ciocolată, alune trase în ciocolată,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri
pavlova cu gust de alune, floricele de porumb
învelite în caramel, cu alune, torturi, torturi
vegane, preparate pentru torturi, torturi de
înghețată, macarons, bomboane de decor pentru
torturi, înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, batoane de înghețată, amestecuri de
înghețată, înghețată din lapte, lianți pentru
înghețată, sosuri pentru înghețată, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
pe băț, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, lapte congelat (înghețată), deserturi cu
înghețată, înlocuitor de înghețată, înghețată
pe bază de iaurt (predomină înghețata),
prafuri de înghețată instant, gheață brută
și înghețată, înghețată de iaurt (înghețate),
înghețată infuzată cu alcool, batoane de
înghețată pe băț, dulciuri de înghețată de iaurt,
înghețată sub formă de sandviș, pudră de
înghețată comestibilă pentru folosirea la mașini
de înghețată, produse de cofetărie cu înghețată,
băuturi pe bază de înghețată, amestecuri pentru
cornete de înghețată, prăjituri pe bază de
înghețată, batoane de înghețată cu fructe,
amestecuri pentru prepararea produselor din
înghețată, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, înlocuitori pentru înghețată
pe bază de soia, produse de înghețată
pe bază de soia, înghețată care nu e
preparata din produse lactate, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie
din înghețată, înghețată cu aromă de fructe
sub formă de acadele, băuturi pe bază
de cafea care conțin înghețată (affogato),
arome folosite pentru prepararea de înghețată
(altele decât esențele eterice sau uleiuri
esențiale), marketing promoțional, împărţirea

de eşantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 01862
(151) 09/03/2021
(732) ROXANA TEICA, STR.

ARMENEASCA NR 19, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021042, ROMANIA

(540)

ROXENN DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.04.05

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2021 01863
(151) 09/03/2021
(732) ŞTEFANIA DRAGOMIR, DRM.

PADUREA PUSTNICU, NR. 121,
BL. OX 03, SC. CORP A, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
LUCIAN-CORNEL DRAGU, STR.
PICTOR STEFAN DIMITRESCU,
NR. 13, BL. 12, SC. 1, ET. 7, AP.
30, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
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)

YIARA clinica de
dermatologie estetica

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 26.04.02; 26.04.07;
26.11.01; 02.03.16

(591) Culori revendicate:albastru, verde, gri,
turcoaz

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă
şi înfrumuseţare pentru oameni, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, furnizare de
informații medicale în domeniul dermatologiei,
tratament cosmetic cu laser pentru piele, servicii
de tratament cosmetic, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, servicii pentru îngrijirea
pielii, servicii cu laser pentru întinerirea pielii,
servicii dermatologice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, servicii de întindere a pielii cu laser,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de tratament pentru celulită,

servicii de tratamente pentru controlul greutății,
servicii medicale pentru tratamentul pielii, servicii
de tratament pentru îngrijirea tenului, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, față și
păr, servicii de epilare, servicii de epilare
cu laser, servicii de consultanță cu privire
la epilarea corporală, îndepărtarea cu laser
a venelor varicoase, furnizare de terapii cu
laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
îndepărtarea cu laser a tatuajelor, servicii de
tratamente cosmetice de umplere prin injecție.

───────

(210) M 2021 01864
(151) 09/03/2021
(732) GROSU ART STUDIO SRL, STR.

ELENA CARAGIANI NR. 27,
BLOC XII E, SCARA 1, ETAJ 2,
APARTAMENT 11, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

FOOD DREAMERS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

9. Publicații electronice descărcabile, podcasturi
descărcabile, aplicații software descărcabile.
16. Cărți, reviste, publicații periodice, calendare,
agende, albume, articole de papetărie, fotografii.
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41. Producţii de film, altele decât filmele
publicitare, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, fotografie, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), servicii de instruire
în domeniul afacerilor, creare (redactare) de
podcast-uri, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de educație și divertisment oferite prin
intermediul vlogurilor, organizarea și susținerea
de seminarii, organizarea și susținerea de
conferințe.

───────

(210) M 2021 01865
(151) 09/03/2021
(732) PREMIUM BIOFRUCT SRL, STR.

VIFORULUI NR. 82, JUDETUL
NEAMT, DANESTI, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

Yugo BOOMB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25

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

32. Preparate nonalcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi nealcoolice, siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru
prepararea băuturilor nonalcoolice, ape,
băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
care conțin vitamine, băuturi cu carbohidrați,
băuturi îmbogățite cu nutrimente, băuturi

nealcoolice din fructe uscate, băuturi nealcoolice
cu adaos de vitamine, băuturi îmbogățite cu
proteine pentru sportivi, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi izotonice (nu
pentru uz medical), băuturi izotonice, băuturi
energizante, băuturi sport cu electroliți, băuturi
pentru sportivi, băuturi pe bază de sucuri
de legume verzi, băuturi pe baza de nuci
și de soia, băuturi nealcoolice îmbogățite cu
vitamine și cu săruri minerale, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), șerbeturi din fructe (băuturi), punci
nealcoolic, cocteiluri fără alcool, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, sucuri, amestec de sucuri
de fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, băuturi cu aromă
de fructe, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi cu gheață pisată (băuturi parțial
înghețate), băuturi de fructe, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, băuturi din legume, băuturi
răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi pe bază
de fructe, smoothies, suc de fructe concentrat,
sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri de
fructe organice, sucuri de legume (băuturi),
sucuri carbogazoase.

───────

(210) M 2021 01866
(151) 09/03/2021
(732) AMARINO SRL, STR. DUILIU

ZAMFIRESCU NR. 47A, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

YoLaLa
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.05; 26.11.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Neutral Black C), verde (Pantone 7472
C)

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrare a afacerilor pentru
complexuri cu piscine de înot, administrare
a afacerilor pentru o companie aeriană,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru restaurante, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii de
marketing în domeniul călătoriilor, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor, consultanță în
managementul afacerilor în domeniul călătoriilor
în interes de serviciu, abonamente la servicii de
baze de date prin telecomunicatii, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
administrarea vânzărilor, analiză de preț, cotații
de preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, evaluare
prin compararea prețurilor la cazare, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
furnizare de informații pentru compararea
tarifelor hoteliere, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, informații și asistență comerciale pentru
consumatori, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, intermedierea de contacte
comerciale și economice, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, prelucrare
electronică a comenzilor, servicii de achiziții,
servicii de comenzi online, vânzare prin licitație
publică, activități publicitare, în special cu
privire la rețele de telematică și de telefonie,
anunțuri clasificate, analize publicitare, analiza
impactului publicității, compilare de anunțuri
publicitare, campanii de marketing, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, furnizare de servicii
publicitare, furnizare de informații publicitare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, intermediere publicitară,
marketing comercial (în afară de comercializare),
optimizarea motoarelor de căutare, marketing
pentru evenimente, marketing promoțional,

plasare de reclame, organizarea de publicitate,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, administrare de programe hoteliere
de stimulare ale terților, management de hoteluri
pentru terți, servicii de consultanță privind
administrarea hotelurilor și managementul
hotelier, servicii publicitare pentru hoteluri,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, evaluarea comparativă (evaluarea
practicilor de organizare a afacerilor), servicii de
evaluare comparativă, servicii de comparare a
prețurilor.
36. Servicii de asigurare, servicii de depunere
în casete valorice, servicii imobiliare, servicii
de evaluare, asigurări, furnizarea de cartele
preplătite și jetoane de valoare, acordare
de finanțare pentru dezvoltarea imobiliară,
administrare de bunuri imobiliare, acordare
de finanțare pentru promovarea imobiliară,
administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de imobile, administrare de
portofolii de proprietăți, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare, servicii
de agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
colectarea chiriilor, furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), coproprietate
imobiliară, consultanță imobiliară, furnizare de
cazare permanentă, finanțarea proiectelor de
dezvoltare imobiliară, închirieri de locuințe
(apartamente), gestiunea imobilelor, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, punere
la dispoziție de locuințe (afaceri imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
locații pentru divertisment, servicii fiduciare
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii de localizare de apartamente pentru
terți (cazare permanentă), servicii de tip garanții
(escrow) pentru bunuri imobiliare, servicii de
împrumuturi imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, furnizarea de asigurări
de vacanță, evaluare financiară de proprietăți,
închiriere de case (afaceri imobiliare), servicii de
listare de proprietăți imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente, închiriere
de apartamente, asigurare pentru cazare la
hotel.
39. Planificarea călătoriilor, agenții de rezervare
a călătoriilor, servicii de agenție pentru
organizarea călătoriilor, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
de pachete de vacanță pentru organizarea
călătoriilor, furnizare de informații despre
planificarea și rezervarea călătoriilor și
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transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre planificarea și rezervarea
călătoriilor cu avionul, prin mijloace electronice,
parcare și depozitare de vehicule, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, transport,
organizarea transportului, parcare și depozitare
vehicule, ancorare, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, distribuție prin conducte și cabluri,
navigație (poziționare, marcarea traseului și
a rutei), organizare de transport și călătorii,
organizarea transportării, pilotaj, ridicarea
încasărilor din distribuitoare automate, servicii
de linii aeriene, servicii de binefacere, respectiv
asigurarea transportului, servicii aeriene de
transport, servicii de îmbarcare pentru pasageri,
în aeroport, servicii de organizare a transportului,
servicii de șoferi, servicii de transport oceanic,
servicii de transport pe calea ferată (charter),
servicii de transport rutier, servicii de tranzit,
servicii de zboruri charter, servicii pentru
pasageri și încărcături, transport aerian,
transport terestru, transportul cu mașina
blindată, transportul pasagerilor, transport și
livrare de bunuri, organizare de croaziere cu
vase de agrement, coordonare de tururi turistice,
emitere de bilete de călătorie, însoțirea de
călători, organizare de expediții, organizare de
rute turistice, organizare de excursii și croaziere,
organizare de excursii cu autocarul, organizare
de călătorii de vacanță, organizare de călătorii
de afaceri, organizare de croaziere, organizare
de călătorii în străinătate, organizare de călătorii
în străinătate în scopuri culturale, organizarea
de excursii, organizarea de călătorii, organizarea
de croaziere, organizare de zboruri, organizare
de tururi, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, organizarea transportului
de pasageri cu trenul, organizarea de tururi
cu autobuzul, organizarea de transport pe
perioada vacanței, organizări de circuite turistice,
rezervări pentru călătorii, servicii de check-in
în aeroporturi, servicii de consultanță privind
itinerariile de călătorie, servicii de bilete de avion,
servicii de consultare a orarelor de călătorie,
servicii de rezervări pentru călătorii, servicii de
planificare de itinerarii, servicii de turism, servicii
de vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii, transport de călători, servicii regulate de
linii aeriene de pasageri, transportul pasagerilor
și bagajelor acestora, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii de
rezervări pentru călătorii de vacanță, rezervare
de călătorii și tururi de vacanță, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii de o zi.

41. Organizare și coordonare de cursuri
educative în domeniul industriei turismului,
furnizare de cursuri educative referitoare
la sectorul călătoriilor, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de excursii
pentru divertisment, publicare multimedia,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, coordonare de evenimente
de divertisment, organizare de evenimente
de recreere, organizare și coordonare de
evenimente sportive, servicii de editare video
pentru evenimente, ateliere recreative, agenții
de rezervări în domeniul divertismentului,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de activități culturale, divertisment
de tipul degustărilor de vinuri, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment on-line, divertisment interactiv,
furnizare de centre de recreere, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
instalații de karaoke, furnizare de instalații
pentru divertisment, furnizare de instalații de
recreere pentru cluburi, furnizare de instalații
de divertisment în hoteluri, furnizare de spații
pentru recreere, furnizare de servicii recreative
acvatice, furnizare de servicii de karaoke,
furnizare de servicii de divertisment în club,
spectacole de varietate (music-hall), jocuri
de noroc, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de curse automobilistice, de tururi
și de evenimente de curse, organizare de
cluburi de fani, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de festivaluri,
organizare de evenimente recreative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare
de webinare, organizare de tururi ghidate,
planificarea de petreceri, parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
servicii de disk jockey, servicii de divertisment
furnizate de hoteluri, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de informații
și consultanță cu privire la divertisment, servicii
de spectacole în direct, servicii educative și de
instruire, servicii recreative legate de drumeții și
camping, servicii sportive și de fitness, tabere de
vară (divertisment și educație), turnee sub formă
de servicii de divertisment, servicii ale agențiilor
de bilete, editare de cărți și recenzii, furnizare
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de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri de divertisment sau culturale.
43. Prestare de servicii de informații despre
cazare pe timpul călătoriilor și servicii de agenții
pentru rezervarea cazării pe timpul călăloriilor,
oferite călătorilor, furnizare de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru vacanțe,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
evaluare locuri de cazare pe timp de vacanță,
evaluare de cazare hotelieră, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii oferite de
pensiuni pentru animale, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
creşă, facilitate de îngrijire a bătrânilor pe timpul
zilei (cazare și mâncare), servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, închiriere de camere, furnizare
de instalații pentru parcuri de rulote, închiriere
de pavilioane, închiriere de corturi, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii ale agențiilor de
cazare, organizare de cazare temporară, servicii
oferite de fast-fooduri, servicii oferite de ceainării,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, preparare de mâncăruri, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, organizare de
mese la hoteluri, servicii oferite de pizzerii,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii ale bistrourilor, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
de local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de terasă berărie, servicii de somelier,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii în domeniul
gustărilor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii oferite de snack-baruri, servicii
hoteliere, furnizare de găzduire temporară în
locuințe, servicii oferite de case de oaspeți
(cazare și mâncare), agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), asigurare de spații de cazare pentru
turiști, servicii oferite de case de vacanță,
furnizare de terenuri special amenajate pentru
staționarea caravanelor, servicii oferite de hanuri
turistice, servicii de cazare în stațiuni turistice,
închiriere de case de vacanță, închiriere de
cazare temporară în case și apartamente de
vacanță, spații pentru festivități și facilități

temporare de birouri și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de catering, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, servicii de cazare pentru
evenimente, rezervare pe internet de cazare
temporară, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, intermediere de spații de cazare
pentru membrii, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
de schimb de locuri de cazare (time-share),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii ale
agențiilor de rezervare de locuri de cazare (time-
share).

───────

(210) M 2021 01867
(151) 09/03/2021
(732) ASAFTISME SRL, STRADA

REPUBLICII NR. 47, JUDETUL
CLUJ, MUNICIPIUL CAMPIA
TURZII, 405100, CLUJ, ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI NR. 164, BL. K,
SC. B, ET. 2, AP. 34, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Librăria de Design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.11.25

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

9. Modele de design grafic descărcabile,
software informatic
utilitar descărcabil, software de calculator
descărcabil, grafică digitală (software
descărcabil), broșuri electronice
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descărcabile, cărți electronice descărcabile,
fișiere
multimedia descărcabile, fonturi descărcabile,
medii
descărcabile, materiale descărcabile pentru
cursuri didactice, imagini grafice descărcabile
pentru telefoane mobile, suporturi media
educative descărcabile, fișiere cu imagini
descărcabile, programe informatice utilitare
descărcabile, software descărcabil de pe
internet, platforme de software
de calculator înregistrat sau descărcabil,
software de
calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, cărți
digitale pentru descărcare de pe internet,
documente
informatice în format electronic, fotografii digitale
descărcabile, fonturi de imprimare care pot fi
descărcate
prin intermediul transmisiei electronice,
înregistrări
multimedia, publicații electronice descărcabile,
baze de date
interactive.
41. Educație, furnizarea educației, educație
și instruire, servicii de educație tehnologică,
informații în materie de educație, servicii de
consiliere în
materie de educație, servicii de educație și
pregătire
profesională, educație și instruire în domeniul
procesării
datelor electronice, servicii de consultanță în
domeniul
educației antreprenoriale, educație în domeniul
proiectării
asistate de calculator, informații în domeniul
educației,
furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de
pe internet, servicii de consiliere și coaching cu
privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
formare în domeniul designului., educație în
domeniul informaticii, educație în
domeniul artei prin intermediul cursurilor prin
corespondență.
42. Design grafic, design vizual, artă grafică
și design, design artistic comercial, design
industrial, cercetare în domeniul designului,
planificare în domeniul designului, evaluări
tehnice privind designul, servicii tehnologice
privind designul, design grafic și industrial,
servicii de design comercial, servicii de ilustrare
(design), servicii de design de brand, design de
site-uri web, consultanță în materie de design,

consultanță în materie de design web, servicii
de design grafic pentru calculator, design grafic
asistat de calculator, consultanță în materie de
design de pagini web, creare și design de site-
uri web pentru terți.

───────

(210) M 2021 01868
(151) 09/03/2021
(732) AMARINO SRL, STR. DUILIU

ZAMFIRESCU, NR. 47A, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

PARADIS vacanțe de vis

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.09.14

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 3035
C, 326 C, 344 C, 7465 C), albastru
(Pantone 638 C

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrare a afacerilor pentru
complexuri cu piscine de înot, administrare
a afacerilor pentru o companie aeriană,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru restaurante, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii de
marketing în domeniul călătoriilor, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor, consultanță în
managementul afacerilor în domeniul călătoriilor
în interes de serviciu, abonamente la servicii de
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baze de date prin telecomunicatii, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
administrarea vânzărilor, analiză de preț, cotații
de preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, evaluare
prin compararea prețurilor la cazare, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
furnizare de informații pentru compararea
tarifelor hoteliere, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, informații și asistență comerciale pentru
consumatori, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, intermedierea de contacte
comerciale și economice, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, prelucrare
electronică a comenzilor, servicii de achiziții,
servicii de comenzi online, vânzare prin licitație
publică, activități publicitare, în special cu
privire la rețele de telematică și de telefonie,
anunțuri clasificate, analize publicitare, analiza
impactului publicității, compilare de anunțuri
publicitare, campanii de marketing, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, furnizare de servicii
publicitare, furnizare de informații publicitare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, intermediere publicitară,
marketing comercial (în afară de comercializare),
optimizarea motoarelor de căutare, marketing
pentru evenimente, marketing promoțional,
plasare de reclame, organizarea de publicitate,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, administrare de programe hoteliere
de stimulare ale terților, management de hoteluri
pentru terți, servicii de consultanță privind
administrarea hotelurilor și managementul
hotelier, servicii publicitare pentru hoteluri,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, evaluarea comparativă (evaluarea
practicilor de organizare a afacerilor), servicii de
evaluare comparativă, servicii de comparare a
prețurilor.
36. Servicii de asigurare, servicii de depunere
în casete valorice, servicii imobiliare, servicii
de evaluare, asigurări, furnizarea de cartele
preplătite și jetoane de valoare, acordare
de finanțare pentru dezvoltarea imobiliară,

administrare de bunuri imobiliare, acordare
de finanțare pentru promovarea imobiliară,
administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de imobile, administrare de
portofolii de proprietăți, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare, servicii
de agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
colectarea chiriilor, furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), coproprietate
imobiliară, consultanță imobiliară, furnizare de
cazare permanentă, finanțarea proiectelor de
dezvoltare imobiliară, închirieri de locuințe
(apartamente), gestiunea imobilelor, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, punere
la dispoziție de locuințe (afaceri imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
locații pentru divertisment, servicii fiduciare
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii de localizare de apartamente pentru
terți (cazare permanentă), servicii de tip garanții
(escrow) pentru bunuri imobiliare, servicii de
împrumuturi imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, furnizarea de asigurări
de vacanță, evaluare financiară de proprietăți,
închiriere de case (afaceri imobiliare), servicii de
listare de proprietăți imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente, închiriere
de apartamente, asigurare pentru cazare la
hotel.
39. Planificarea călătoriilor, agenții de rezervare
a călătoriilor, servicii de agenție pentru
organizarea călătoriilor, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
de pachete de vacanță pentru organizarea
călătoriilor, furnizare de informații despre
planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre planificarea și rezervarea
călătoriilor cu avionul, prin mijloace electronice,
parcare și depozitare de vehicule, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, transport,
organizarea transportului, parcare și depozitare
vehicule, ancorare, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, distribuție prin conducte și cabluri,
navigație (poziționare, marcarea traseului și
a rutei), organizare de transport și călătorii,
organizarea transportării, pilotaj, ridicarea
încasărilor din distribuitoare automate, servicii
de linii aeriene, servicii de binefacere, respectiv
asigurarea transportului, servicii aeriene de
transport, servicii de îmbarcare pentru pasageri,
în aeroport, servicii de organizare a transportului,
servicii de șoferi, servicii de transport oceanic,
servicii de transport pe calea ferată (charter),
servicii de transport rutier, servicii de tranzit,
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servicii de zboruri charter, servicii pentru
pasageri și încărcături, transport aerian,
transport terestru, transportul cu mașina
blindată, transportul pasagerilor, transport și
livrare de bunuri, organizare de croaziere cu
vase de agrement, coordonare de tururi turistice,
emitere de bilete de călătorie, însoțirea de
călători, organizare de expediții, organizare de
rute turistice, organizare de excursii și croaziere,
organizare de excursii cu autocarul, organizare
de călătorii de vacanță, organizare de călătorii
de afaceri, organizare de croaziere, organizare
de călătorii în străinătate, organizare de călătorii
în străinătate în scopuri culturale, organizarea
de excursii, organizarea de călătorii, organizarea
de croaziere, organizare de zboruri, organizare
de tururi, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, organizarea transportului
de pasageri cu trenul, organizarea de tururi
cu autobuzul, organizarea de transport pe
perioada vacanței, organizări de circuite turistice,
rezervări pentru călătorii, servicii de check-in
în aeroporturi, servicii de consultanță privind
itinerariile de călătorie, servicii de bilete de avion,
servicii de consultare a orarelor de călătorie,
servicii de rezervări pentru călătorii, servicii de
planificare de itinerarii, servicii de turism, servicii
de vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii, transport de călători, servicii regulate de
linii aeriene de pasageri, transportul pasagerilor
și bagajelor acestora, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii de
rezervări pentru călătorii de vacanță, rezervare
de călătorii și tururi de vacanță, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii de o zi.
41. Organizare și coordonare de cursuri
educative în domeniul industriei turismului,
furnizare de cursuri educative referitoare
la sectorul călătoriilor, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de excursii
pentru divertisment, publicare multimedia,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, coordonare de evenimente
de divertisment, organizare de evenimente
de recreere, organizare și coordonare de
evenimente sportive, servicii de editare video
pentru evenimente, ateliere recreative, agenții
de rezervări în domeniul divertismentului,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de activități culturale, divertisment

de tipul degustărilor de vinuri, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment on-line, divertisment interactiv,
furnizare de centre de recreere, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
instalații de karaoke, furnizare de instalații
pentru divertisment, furnizare de instalații de
recreere pentru cluburi, furnizare de instalații
de divertisment în hoteluri, furnizare de spații
pentru recreere, furnizare de servicii recreative
acvatice, furnizare de servicii de karaoke,
furnizare de servicii de divertisment în club,
spectacole de varietate (music-hall), jocuri
de noroc, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de curse automobilistice, de tururi
și de evenimente de curse, organizare de
cluburi de fani, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de festivaluri,
organizare de evenimente recreative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare
de webinare, organizare de tururi ghidate,
planificarea de petreceri, parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
servicii de disk jockey, servicii de divertisment
furnizate de hoteluri, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de informații
și consultanță cu privire la divertisment, servicii
de spectacole în direct, servicii educative și de
instruire, servicii recreative legate de drumeții și
camping, servicii sportive și de fitness, tabere de
vară (divertisment și educație), turnee sub formă
de servicii de divertisment, servicii ale agențiilor
de bilete, editare de cărți și recenzii, furnizare
de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri de divertisment sau culturale.
43. Prestare de servicii de informații despre
cazare pe timpul călătoriilor și servicii de agenții
pentru rezervarea cazării pe timpul călăloriilor,
oferite călătorilor, furnizare de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru vacanțe,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
evaluare locuri de cazare pe timp de vacanță,
evaluare de cazare hotelieră, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii oferite de
pensiuni pentru animale, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
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spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
creşă, facilitate de îngrijire a bătrânilor pe timpul
zilei (cazare și mâncare), servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, închiriere de camere, furnizare
de instalații pentru parcuri de rulote, închiriere
de pavilioane, închiriere de corturi, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii ale agențiilor de
cazare, organizare de cazare temporară, servicii
oferite de fast-fooduri, servicii oferite de ceainării,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, preparare de mâncăruri, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, organizare de
mese la hoteluri, servicii oferite de pizzerii,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii ale bistrourilor, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
de local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de terasă berărie, servicii de somelier,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii în domeniul
gustărilor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii oferite de snack-baruri, servicii
hoteliere, furnizare de găzduire temporară în
locuințe, servicii oferite de case de oaspeți
(cazare și mâncare), agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), asigurare de spații de cazare pentru
turiști, servicii oferite de case de vacanță,
furnizare de terenuri special amenajate pentru
staționarea caravanelor, servicii oferite de hanuri
turistice, servicii de cazare în stațiuni turistice,
închiriere de case de vacanță, închiriere de
cazare temporară în case și apartamente de
vacanță, spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de catering, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, servicii de cazare pentru
evenimente, rezervare pe internet de cazare
temporară, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, intermediere de spații de cazare
pentru membrii, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
de schimb de locuri de cazare (time-share),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii ale
agențiilor de rezervare de locuri de cazare (time-
share).

───────

(210) M 2021 01869
(151) 09/03/2021
(732) AMARINO SRL, STR. DUILIU

ZAMFIRESCU NR. 47A, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

ICONIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roz (HEX #d20bd8)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, aparate
pentru cercetare științifică și de laborator,
aparate și simulatoare educaționale, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, materiale înregistrate,
aplicații software descărcabile, aplicatii mobile
descărcabile, aplicații software descărcabile,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, huse pentru
telefoane, piese și accesorii pentru aparate de
comunicații, software, software adaptabil.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acestora, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
intermediere comercială, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
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publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, 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, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare și
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu umbrele și parasolare, bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, genți, articole
de șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
și articole decorative din materiale textile, articole
de păr (decorativ, fixare și protetice), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu fructe, flori și legume artificiale,
brelocuri, decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
jucării, jocuri, articole de joacă și articole
pentru petrecere, articole și echipament de
sport, aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, ornamente pentru petrecere
și pomi de crăciun artificiali, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri

dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cd-uri si dvd-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale inregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu cosmetice, articole de parfumerie, odorizante
si produse de toaletă.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii în
domeniul științei și tehnologiei, platformă ca
serviciu (paas), platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, software ca serviciu (saas), găzduire
de webloguri, găzduire de aplicații multimedia,
găzduire de aplicații mobile, gazduire de
continut digital, găzduirea site-urilor informatice,
analize computerizate, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații.

───────
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(210) M 2021 01870
(151) 09/03/2021
(732) JUMEIRAH ROYAL SRL,

STR. STEFAN CEL MARE NR.
107A, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST 2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

JMR ROYAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.01.25

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

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

───────

(210) M 2021 01871
(151) 09/03/2021
(732) JUMEIRAH ROYAL SRL,

STR STEFAN CEL MARE NR.107A,
JUD. CONSTANTA
, CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR.FAGETULUI 144, BL.ST2,
SC.B, ET.5, AP.46, JUD.
CONSTANTA
, CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

JMR SPLENDOR

(531) Clasificare Viena:
24.09.01; 24.09.11; 26.01.16; 26.01.18;
25.01.05; 27.05.01; 27.05.08

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

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

───────
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(210) M 2021 01872
(151) 09/03/2021
(732) NAVIS MARITIME SRL, PORTUL

TURISTIC TOMIS, TERASA T7,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR.FAGETULUI 144, BL.ST2,
SC.B, ET.5, AP.46, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

muse RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13;
26.04.18

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 01873
(151) 09/03/2021
(732) TENSA ART DESIGN, STR. PACII

NR. 22, JUD. ILFOV, CHIAJNA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
HAI SA VEZI CAT

DE BINE VEZI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

9. Ochelari, lentile de contact, rame de și pentru
ochelari de vedere sau de soare, șnururi și
lănțișoare pentru ochelari, etuiuri și tocuri pentru
ochelari de soare, ochelari de soare sau de
vedere pe bază de prescripţie.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail), 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,
furnizarea de 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 agenţii de import-export, publicitate,
marketing și promovare prin toate mijloacele
inclusiv on-line într-o reţea computerizată,
servicii oferite de magazine online şi lanţuri de
magazine.

───────

(210) M 2021 01874
(151) 09/03/2021
(732) FLAVIUS NUTRITIA SRL, CALEA

VICTORIEI NR.32, JUD. CLUJ,
TURDA, CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR. 152, SC.B AP.96,
JUD. FLOREŞTI, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

RISTORANTE
FLAVIUS CapriciA



(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 26.01.18; 26.03.07; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10

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

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

43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de rezervări la restaurant, servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurant și bar, servicii de rezervări la
restaurant, servicii oferite de rezervări pentru
restaurante și mese, furnizarea de recenzii
despre restaurante, servicii de informare privind
restaurantele, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de catering tip restaurante fast-
food cu autoservire, furnizarea de informații cu
privire la restaurante, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
prestate de o agenție pentru rezervări de
restaurante, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare 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 hoteliere, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii hoteliere
pentru clienții preferați, pensiuni, rezervări de
pensiuni, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, rezervări
de hoteluri, servicii de hoteluri și moteluri,
organizare de mese la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri, informații cu privire la
hoteluri, cazare temporară la hoteluri și moteluri,
furnizare de informații cu privire la hoteluri,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
rezervare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
servicii electronice de informații cu privire la
hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri oferite
pe internet, furnizare de informații online despre
rezervări la hoteluri, furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, în hoteluri, furnizare
de servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri.

───────
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LISTA  CONŢINÂND   

CERERILE  DE ÎNREGISTRARE MARCA, 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCĂ 

COMUNITARĂ   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII 

PERIOADEI DE OBSERVAŢII 



(210) M 2021 01047
(151) 01/04/1996
(732) Roma Systems, Inc., 3662

AVALON PARK E. BLVD., SUITE
2023, ORLANDO, FLORIDA, USA
32828, FLORIDA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)
TONY ROMA'S

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

43. Servicii de restaurant și servicii de catering.
───────

(210) M 2021 01123
(151) 22/09/2016
(732) Roma Systems, Inc., 3662

AVALON PARK E. BLVD., SUITE
2023, ORLANDO, FLORIDA, USA
32828, FLORIDA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)
TONY ROMA'S

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

43. Servicii de restaurant şi servicii de catering.
───────
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