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Cereri Mărci publicate în 16/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2 M 2021 06535 09/09/2021 SC PINNER ESTATE SRL pinner

3 M 2021 06542 09/09/2021 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
CONSTANTA SAILING/
CONSTANTA NAVIGHEAZA

Constanta Sailing

4 M 2021 06543 09/09/2021 CUBICON INVEST S.R.L. cubicon INVEST

5 M 2021 06545 09/09/2021 TIGERBUBBLE SRL Bubble T COFFEE shop
SIP&GO

6 M 2021 06547 09/09/2021 CATALIN CIUCANU meatball king

7 M 2021 06548 09/09/2021 SOLE MIZO ROMANIA SRL Helga

8 M 2021 06549 09/09/2021 COSTEL HABELEA Biserica Altfel

9 M 2021 06550 09/09/2021 SC UNICORN IDEAS SRL Granolala

10 M 2021 06551 09/09/2021 LUMINA INSTITUTII DE
INVATAMANT SA

LMN GLOBAL INVEST

11 M 2021 06552 09/09/2021 SALINA TITAN SRL TERRA SALIN Terapie
Respiratorie

12 M 2021 06553 09/09/2021 LUMINA INSTITUTII DE
INVATAMANT SA

ICOGNITA

13 M 2021 06555 09/09/2021 MUNICIPIUL TOPLIȚA Toplița

14 M 2021 06556 09/09/2021 FLORIN SILVIU RADU GO WILD

15 M 2021 06557 09/09/2021 MIHAI CLAUDIU MOT E36ORDER

16 M 2021 06558 09/09/2021 RARES IONUT DUMITRU NOVO DETERGENTS

17 M 2021 06559 09/09/2021 CORIN ROMANESCU THE PRESIDENT

18 M 2021 06560 09/09/2021 CORIN ROMANESCU AGER BRAND Inţelepţi ca
şarpele şi fără răutate precum
porumbelul.

19 M 2021 06561 09/09/2021 CORIN ROMANESCU CR Corin Romanescu

20 M 2021 06562 09/09/2021 SC EDIA PRO CREMENTUM
SRL

upriserz

21 M 2021 06563 09/09/2021 SC FOX COM SERV SRL CrenFOX

22 M 2021 06564 09/09/2021 ORANGE OPTIC SRL SEEN-U

23 M 2021 06565 09/09/2021 SC CAPITAL DISTRICT SRL NUTRIETY. NUTRITION FOR A
HEALTHY SOCIETY

1 M 2021 06449 06/09/2021 REPUBLICA BIO SRL Republica BIO Artizani de
sănătate
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 06566 09/09/2021 DAN-ANDREI FRUNZĂ

ADRIAN BOANĂ
LAURA ALEXANDRA EREMIA

loca

25 M 2021 06567 09/09/2021 IOSIF-DANIEL FECHITĂ Custom Wood

26 M 2021 06568 09/09/2021 KOREA B&C CO., LTD. DIBLANC

27 M 2021 06569 09/09/2021 DIACONU AGRIPLANT SRL
DARIAN-IOAN VICOL

made by society

28 M 2021 06570 09/09/2021 ALEKSSOUND SRL Chubby BUBBLE tea

29 M 2021 06571 09/09/2021 MARINEL SABIN STANA IZOCHEM

30 M 2021 06572 09/09/2021 GUANGDONG OPPO MOBILE
TELECOMMUNICATIONS
CORP., LTD.

Osleep

31 M 2021 06573 09/09/2021 EGEVIT ASLAN
MIHAI PERIFAN

Amore Puro CAFFE GELATO &
SHISHA

32 M 2021 06574 09/09/2021 SC FABRICA DE DISTRACTII
SRL

EATALIAN UNION JACK SINCE
2021

33 M 2021 06575 09/09/2021 MARINEL SABIN STANA emulbit
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TINERETULUI NR. 23, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Republica BIO

Artizani de sănătate
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
produselor alimentare și nonalimentare (cu
excepția transportului lor), permiţând clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare.

───────

(210) M 2021 06535
(151) 09/09/2021
(732) SC PINNER ESTATE SRL,

STR. PRINCIPALA NR. 51, JUD
BISTRIŢA NĂSĂUD, CHIUZA,
427060, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

pinner

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.23; 29.01.11

(591) Culori revendicate:turcoaz (RGB 23
159 185, RGB 37 136 155)

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

36. Agenți imobiliari, servicii ale agenților
imobiliari, agențiile imobiliare, evaluări
imobiliare, agenții imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare.
42. Evaluarea tehnică a proprietăților imobiliare.

───────

(210) M 2021 06542
(151) 09/09/2021
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

CONSTANTA SAILING/
CONSTANTA NAVIGHEAZA,
ALEEA MACILOR NR.8, BL.B1,
SC.B, ET.1, AP.32, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE C.IN
PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR.144,
BL.ST2, SC.B, AP.46, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Constanta Sailing

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.13.25

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, furnizarea de cursuri de
instruire în domeniul navigației, furnizarea de
cursuri de instruire în domeniul arbitrajului

(210) M 2021 06449
(151) 06/09/2021
(732) REPUBLICA BIO SRL, STR.
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sportiv, organizarea și desfășurarea de
evenimente sportive, curse, competiții, turnee,
activități și demonstrații în domeniul navigației,
furnizarea de locuri de desfășurare, circuite și
alte facilități pentru evenimente sportive, curse,
competiții, turnee, activități și demonstrații în
domeniul navigației cu vele.

───────

(210) M 2021 06543
(151) 09/09/2021
(732) CUBICON INVEST S.R.L., STR.

OITUZ NR. 8, AP. 42, JUDEȚ
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

cubicon INVEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.15.09

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

clase:
42. Servicii de proiectare în domeniul
construcțiilor.

───────

(210) M 2021 06545
(151) 09/09/2021
(732) TIGERBUBBLE SRL, ALEEA

PODUL GIURGIULUI NR 2, CAM.1,
BL.3, SC.B, ET.6, AP.97, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Bubble T COFFEE
shop SIP&GO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.01; 11.03.02; 26.01.03;
29.01.13

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

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca şi
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri e condimente, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte produse nealcoolice pentru
prepararea băuturilor.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────
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(210) M 2021 06547
(151) 09/09/2021
(732) CATALIN CIUCANU, STR. TRAIAN

NR. 17, JUDEȚ ILFOV, VADU ANEI,
077330, ILFOV, ROMANIA

(540)

meatball king

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.04

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2021 06548
(151) 09/09/2021
(732) SOLE MIZO ROMANIA SRL,

DN 69, DJ 216 BIFURCATIE 4,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR.
33, ET.1, AP.7, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Helga

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 26.04.05; 26.01.03; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
29. Carne, carne procesată, carne afumată,
carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne congelată, carne preparată,
carne feliată, carne afumata, carne ambalată,
carne liofilizată, carne criodesicată, carne și
produse din carne, hamburgeri de carne, carne
de vită, aspic de carne, carne de mânzat,
carne pentru cârnați, conserve de carne, carne
de porc conservată, carne de pui proaspătă,
carne de pui congelată, carne de pasăre
supracongelată, produse din carne congelată,
carne proaspătă de pasăre, carne de rață, carne
de pasăre congelată, bucati de carne refrigerate,
produse din carne de miel, carne de porc,
la conservă, cârnați din carne de pui, chiftele
din carne de pui, grăsime din carne de vită,
grăsime din carne de vită (pentru alimente),
mezeluri, mezeluri vegetariene, produse din
carne preparate, mâncăruri preparate constând
în principal din carne.

───────

(210) M 2021 06549
(151) 09/09/2021
(732) COSTEL HABELEA, STR.

BOTEANU NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Biserica Altfel

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

41. Activități culturale servicii culturale,
organizarea de spectacole culturale, furnizare
de activități culturale, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activități culturale,
ateliere organizate în scopuri culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de spectacole în scopuri culturale,
organizare de festivități în scopuri culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
informare în legătură cu activități culturale,
furnizare de informații despre activități culturale,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, organizare și
realizare de tâguri cu scop cultural sau
educațional, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
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organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, realizare de expoziții cu
scopuri culturale, organizare de expoziții în
scopuri culturale, organizare de demonstrații
în scopuri culturale, organizarea de seminarii
în materie de activități culturale, organizare
de conferințe în materie de activități culturale,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizare de expoziții în
scopuri culturale sau educative, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, rezervare de bilete la evenimente
culturale, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, servicii specifice
școlilor (educație), simpozioane pe teme de
educație, organizare de seminarii referitoare la
educație, organizare de conferințe referitoare la
educație, organizarea de conferințe referitoare
la educație, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizare de seminarii pe
teme de educație, organizare de conferințe cu
privire la educație, educație, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, expoziții de artă,
servicii de galerii de artă, servicii de expoziții
de artă, închiriere de lucrări de artă, servicii
educative în arta picturii, servicii educative în arta
fotografică.

───────

(210) M 2021 06550
(151) 09/09/2021
(732) SC UNICORN IDEAS SRL, STR.

METEOR NR. 59-61 BL. L1 AP.
2, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400492, CLUJ, ROMANIA

(540)
Granolala

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

29. Amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
snack-uri constând din fructe deshidratate și
fructe cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe și fructe cu coajă
lemnoasă prelucrate, batoane pe bază de nuci
și semințe, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituți alimentari, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, batoane
organice pe bază de nuci și semințe, fructe
deshidratate, gustări pe bază de fructe uscate,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă, unt
de arahide, unt de semințe, unt de migdale, unt

de alune cashew, unt din diferite nuci sub formă
de praf, unt din fructe oleaginoase sub formă de
pudră, unt de cacao, unt de cocos.
30. Cereale, cereale procesate pentru alimente
de consum uman, preparate pe bază de cereale,
batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, fulgi de cereale uscate, gustări pe
bază de cereale, gustări pe bază de multicereale,
gustări rapide preparate din musli, produse
pentru gustări conținând în principal cereale,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
fulgi de ovăz, fulgi de ovăz, batoane de
ovăz, alimente preparate din ovăz, alimente pe
bază de ovăz, biscuiți de ovăz pentru consum
uman, prăjituri din ovăz pentru consum uman,
terciuri de ovăz preparat pentru consum uman,
alimente pe bază de ovăz pentru consum
uman, müsli, batoane cu musli, deserturi cu
musli, musli constând predominant din cereale,
cereale procesate, chipsuri din cereale, batoane
de cereale, cereale gata preparate, cereale
pentru micul dejun, biscuiți crocanți din cereale,
alimente preparate din cereale, cereale pentru
alimente de consum uman, batoane de cereale
bogate în proteine, batoane alimentare pe bază
de cereale, preparate alimentare pe bază de
cereale, cereale preparate pentru consum uman,
mâncăruri făcute din cereale coapte, chipsuri
pe bază de cereale, cereale pentru mic dejun
cald, produse din cereale sub formă de batoane,
biscuiți pentru consum uman, preparați din
cereale, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, cereale pentru micul dejun
care conțin fibre, batoane de cereale și batoane
energizante, batoane energetice pe bază de
cereale, cereale pentru micul dejun cu aromă
de miere, preparate din cereale care conțin
tărâțe de ovăz, preparate din cereale acoperite
cu zahăr și miere, cereale pentru micul dejun,
terci și griș, cereale pentru micul dejun care
conțin miere, cereale pentru micul dejun care
conțin fructe, cereale pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, alimente pe bază de cereale pentru
consum uman, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie).

───────
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(210) M 2021 06551
(151) 09/09/2021
(732) LUMINA INSTITUTII DE

INVATAMANT SA, STR. BALTA
ALBINA NR. 9, ETAJ 4, CAMERA
412, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032622, ILFOV, ROMANIA

(540)

LMN GLOBAL INVEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
rosu

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06552
(151) 09/09/2021
(732) SALINA TITAN SRL, STR. CODRII

NEAMTULUI NR. 5-7, BL. C, ET. 10,
AP. 112, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TERRA SALIN
Terapie Respiratorie

(531) Clasificare Viena:
05.01.05; 05.03.11; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
10. Aparate de terapie respiratorie, aparate
pentru exerciții respiratorii, aparate pentru
aerosoli de uz medical, aparate pentru
ameliorarea afecțiunilor pulmonare, aparate
pentru ameliorarea dificultăților de respirație,
camere de inhalare, vaporizatoare pentru
tratarea afecțiunilor căilor respiratorii superioare,
vaporizatoare electrice pentru administrarea
produselor de inhalat cu vapori, nebulizatoare
pentru terapia respiratorie, nebulizatoare.
44. Asistență sanitară în legătură cu terapia
de relaxare, asistență sanitară în legătură cu
naturopatia, consiliere în materie de sănătate,
consiliere privind terapia ocupațională, consiliere
și consultanță legate de stilul de viață în
scop medical, consultanță privind îngrijirea
sănătății, consultanță profesională în materie de
sănătate, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, furnizare de instalații
în scopul reabilitării sănătății, furnizare de
recomandări în materie de alergii, servicii de
aromaterapie, servicii de evaluare a sănătății,
servicii de informare și consiliere cu privire
la sănătate, servicii de meditație, servicii
de muzicoterapie, servicii de terapie, servicii
de terapie a insomniei, servicii de terapie
ocupațională și reabilitare, tratarea alergiilor,
tratamente terapeutice pentru corp, tratamente
terapeutice pentru față, servicii balneare pentru
sănătatea și bunăstarea corpului și a spiritului.

───────
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(210) M 2021 06553
(151) 09/09/2021
(732) LUMINA INSTITUTII DE

INVATAMANT SA, STR. BALTA
ALBINA NR. 9, ETAJ 4, CAMERA
412, SECTOR 3, BUCURESTI,
032622, ROMANIA

(540)

ICOGNITA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.02.01; 09.07.01

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06555
(151) 09/09/2021
(732) MUNICIPIUL TOPLIȚA, STR.

NICOLAE BĂLCESCU, NR.14,
JUDETUL HARGITA, MUNICIPIUL
TOPLIȚA, 535700, HARGHITA,
ROMANIA

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

(540)

Toplița

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 01.15.17; 05.01.10

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(Pantone 2235C), verde (Pantone
3537C, 7745C), gri (Pantone 4004C)

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

16. Publicații promoționale, publicații imprimate,
hârtie pentru publicații, agende, produse
de imprimerie, anuare (publicații tipărite),
calendare, broșuri, cataloage, materiale
educative și didactice, periodice, publicații
educative, hărți, fotografii, cărți, suporturi pentru
afișe din hârtie sau carton.
35. Campanii de marketing, marketing digital,
marketing direct, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, promovare
(publicitate) de călătorii, publicitate în domeniul
turismului și călătoriilor, publicitate, publicitate și



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

marketing, publicitate online, asistență în afaceri,
management și servicii administrative.
39. Servicii de ghizi și informații turistice,
organizare de vizite turistice, organizare de rute
turistice.
41. Furnizare de publicații on-line, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, servicii
de publicare a publicațiilor periodice și
neperiodice, altele decât textele publicitare,
educație, divertisment și sport, publicare
de cărți și reviste, publicare de materiale
și publicații tipărite, publicare de cataloage
cu informații privind călătoriile, publicare
multimedia, servicii educative, de divertisment
și sportive, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, servicii oferite de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice
și muzee (divertisment), producție audio, video
și multimedia și fotografie, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii educative
și de instruire, servicii sportive și de fitness,
servicii oferite de tabere de vară (divertisment și
educație), organizare de cursuri.
43. Servicii oferite de hanuri turistice, asigurarea
de hrană și băuturi, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de pizzerii, servicii oferite de ceainării,
servicii oferite de baruri, servire de alimente și
băuturi, servicii oferite de snack-baruri, servirea
de băuturi în berării, închirieri de spații de
cazare temporară, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni.

───────

(210) M 2021 06556
(151) 09/09/2021
(732) FLORIN SILVIU RADU, SOS.

ALEXANDRIA NR. 9, SC. 1, ET. 4,
AP. 9, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
GO WILD

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

39. Rezervarea locurilor de călătorie, aranjarea
formalităților pentru vize și documente de
călătorie pentru persoanele care călătoresc în
străinătate, organizarea de croaziere, închirierea

costumelor de scufundare, furnizarea de direcții
de deplasare în scopuri de călătorie, transportul
marin, închirierea autocarelor, transportul de
pasageri, închirierea vagoanelor de cale ferată,
transportul fluvial, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
transportul turiștilor, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, închirierea de vehicule, închirierea
de ambarcațiuni, transportul cu ambarcațiunile,
transportul cu mașina, transportul cu autobuzul,
închirierea de mașini, transportul pe calea ferată,
transportul aerian, însoțirea turiștilor, transportul
cu feribotul, închirierea de cai, depozitare de
bagaje, închirierea containerelor de depozitare,
depozitare/înmagazinare.
41. Servicii de parcuri de amuzament, educație
de tip școală cu internat, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de club (divertisment
sau educație), antrenare (instruire), transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
informații în domeniul educație, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, efectuarea
antrenamentelor de fitness, efectuarea de
excursii cu ghid, efectuarea de excursii de
cățărare cu ghid, servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de competiții sportive, planificarea
de petreceri (divertisment), fotografie, instruire
practică (demonstrații), furnizarea facilităților
de recreere, furnizarea de informații cu
privire la activitățile recreaționale, organizarea
și susținerea de seminarii, închirierea
de echipament pentru scufundări libere,
servicii de tabere sportive (divertisment),
închirierea de echipament sportiv, cu excepția
vehiculelor, predare/servicii educaționale/servicii
de instruire, servicii de agenție de bilete
(divertisment).

───────
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(210) M 2021 06557
(151) 09/09/2021
(732) MIHAI CLAUDIU MOT, CALEA

VICTORIEI, NR. 112, BL. B, AP. 24,
JUDETUL CLUJ, TURDA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

E36ORDER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.03

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adez ivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton*, tuburi din carton, carduri* / cartele,

carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă, dosare
(rechizite de birou), hârtie de filtru, materiale
filtrante dinhârtie, degetare (rechizite de birou),
steguleţe din hârtie, învelitori pentru ghivecele
de flori din hârtie / învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii / dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, stilouri cu cerneală, maşini
de francat pentru utilizare la birou / aparate
mecanice de timbrat pentru utilizare la birou,
florare, regale cu litere (tipărire), saci de gunoi
din hârtie sau plastic, hărţi geografice, lipici
pentru papetărie sau de uz casnic / paste
pentru papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici)
pentru papetărie sau de uz casnic, piepteni
pentru granulare, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări (tipărite),
bandă de hârtie gumată (papetărie), ţesături
gumate pentru papetărie, gume (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, dispozitive de
etichetare manuale, suporturi de antebraţ pentru
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pictori, şerveţele din hârtie, specimene de
manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală*, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de calimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie

sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
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papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris.

pantofi de fotbal / ghete de fotbal, saci pentru
picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte*,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover / rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) / jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete / combinezoane, paltoane bărbăteşti /
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi*, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi, mănuşi
de schi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă,
bonete, măşti de somn, papuci, furouri (lenjerie
de corp), bretele pentru susţinerea şosetelor,
şosete, branţuri, tălpi pentru încălţăminte,
ghetre / şoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport*, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia /
desuuri care absorb transpiraţia, flanele /
pulovere / hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
benzi pentru manşetele de la pantaloni /
curele pentru jambiere, pantaloni (am.), turbane,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, stihare (alba), ghete,
şorţuri (îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp), bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căşti de baie, slipuri de baie / pantaloni
scurţi de baie, costume de baie, îmbrăcăminte
pentru plajă, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), berete, bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu
pene (articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi*, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului),  feloane, îmbrăcăminte ,  îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane /
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto(espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
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pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn.
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
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
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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.

───────

(210) M 2021 06558
(151) 09/09/2021
(732) RARES IONUT DUMITRU, STR.

RENAŞTERII NR. 13A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012445, ROMANIA

(540)

NOVO DETERGENTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru
(Pantone 2191C)

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

3. Apă parfumată pentru lenjerie, batiste
impregnate cu produse pentru curățarea
ochelarilor de vedere, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, bețișoare
universale cu vată de uz personal, burete
impregnat cu săpun, ceară antiderapantă pentru
dușumele, ceară de parchet, ceară naturală
pentru podele, ceară pentru lustruit, ceară pentru
parchet, ceară preparată pentru lustruire, ceruri
de parchet și mobilă, coloranți pentru toaletă,
compoziții de curățare pentru toalete, compoziții
pentru curățarea geamurilor, cârpe impregnate
pentru lustruit, compoziții pentru strălucirea
podelelor, compoziții pentru tratarea pardoselilor,
produse de curățat, degresanți pentru curățare,
produse de degresare, altele decât cele folosite
în procesele de fabricație, detartranți de uz
casnic, detergent pentru spălare, detergenți,
detergent solid, cu eliberare în timp, pentru
țevi de evacuare, detergenți de uz casnic,
detergenți de uz menajer, detergenți lichizi
pentru mașina de spălat vase, detergenți pentru
mașina de spălat vase, detergenți pentru mașini
de spălat vase sub formă de gel, detergenți
pentru rufe, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru vasul wc, detergenți sub formă
de spumă, detergenți, alții decât cei folosiți în
timpul proceselor de fabricație și decât cei de
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uz medical, geluri de curățare pentru WC-uri,
odorizante de casă, lichid de spălare, lichid
pentru spălarea vaselor, lichide antiderapante
pentru dușumele, lichide de curățare, lichide
degresante, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, ceară pentru parchet, preparate de
curățare pentru curățirea scurgerilor, preparate
de curățare pentru plăci de gresie, preparate de
curățare pentru sticlă, preparate degresante de
uz casnic, preparate detartrante de uz casnic,
preparate pentru îndepartarea petelor, preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele de
menaj, preparate pentru înălbire de uz casnic,
produse de curățare sub formă de spray de
uz casnic, produse de curățat pentru cuptoare,
produse pentru spălare, soluții pentru curățarea
covoarelor, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, șervețele umede impregnate
cu detergent pentru spălat vase, șervețele
impregnate cu preparate de curățare, substanțe
pentru curățarea mochetelor, substanțe pentru
îndepărtarea de graffiti, tablete pentru mașini de
spălat vase.

───────

(210) M 2021 06559
(151) 09/09/2021
(732) CORIN ROMANESCU, BLD.

DACIA, NR. 150, BL. 25B, SC.
A, ET. 1, AP. 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

THE PRESIDENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

clase:

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
pentru divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, divertisment,
activitați sportive și culturale.
43. Închiriere de săli pentru evenimente sociale,
servicii de cazare pentru evenimente, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de snack-
baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), asigurarea
de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2021 06560
(151) 09/09/2021
(732) CORIN ROMANESCU, BLD.

DACIA, NR. 150, BL. 25B, SC.
A, ET. 1, AP. 1, SECTOR 2,
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)

AGER BRAND Inţelepţi
ca şarpele şi fără răutate

precum porumbelul.
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de
birou, marketing promoțional, campanii de
marketing, estimări pentru marketing, informații
de marketing, consultanță în marketing,
publicitate și marketing, asistență în
marketing, marketing de produse, studii de
marketing, servicii de marketing, servicii de
marketing comercial, analiza tendințelor de
marketing, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță în publicitate și
marketing, întocmire de planuri de marketing,
servicii de agenție de marketing, furnizare
de informații de marketing, investigații privind
strategia de marketing, planificare de strategii
de marketing, efectuarea de studii de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de concepte
de marketing, cercetarea de piață și studii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
furnizare de servicii de consiliere în marketing
pentru producători, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de produse
și servicii pentru terți, dezvoltare de campanii
promoționale, servicii de agenție de publicitate,
servicii publicitare pentru crearea identității de
brand pentru alte persoane.

───────

(210) M 2021 06561
(151) 09/09/2021
(732) CORIN ROMANESCU, BLD. DACIA

NR. 150, BL. 25B, SC. A, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

CR Corin Romanescu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.02

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

36. Servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
agenții imobiliare, servicii imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare, consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), intermediere de închirieri de
proprietăți imobiliare, servicii de căutare de
proprietăți imobiliare naționale, servicii de
asigurări în domeniul proprietăților imobiliare,
servicii de agenție pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de terenuri, asigurări,
administrarea asigurărilor, agenții de asigurări,
servicii de asigurări personale, servicii de
asigurări de locuințe, servicii de asigurări
de viață, servicii de brokeraj de asigurări,
servicii de încheiere de asigurări, servicii
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privind asigurările de călătorie, servicii de
consultanță referitoare la asigurări, servicii
de brokeraj aferente asigurărilor medicale,
furnizare de informații privind serviciile de
asigurări și serviciile financiare, subscriere
de asigurări pentru accidente auto, brokeraj
imobiliar, brokeraj de reasigurări, brokeraj de
asigurări.

───────

(210) M 2021 06562
(151) 09/09/2021
(732) SC EDIA PRO CREMENTUM

SRL, STR. MIKSZATH KALMAN
NR..49, AP.1, PARTER, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400503, CLUJ,
ROMANIA

(540)

upriserz

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.08

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#fd812c), galben (HEX #eeb902),
negru (HEX #211106)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06563
(151) 09/09/2021
(732) SC FOX COM SERV SRL, ŞOS.

VITAN BÂRZEŞTI NR. 5, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 042121, ROMANIA

(540)

CrenFOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.02

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 06564
(151) 09/09/2021
(732) ORANGE OPTIC SRL, CALEA

FERENTARI, NR 20,BLOC 126,
SCARA 3,ETAJ 6, AP 89, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

SEEN-U

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
9. Ochelari (optică), lentile corectoare (optică),
produse de optică, ochelari, ochelari inteligenți,
ochelari de vedere, suporturi pentru ochelari,
ochelari de soare, tocuri de ochelari, rame de
ochelari, ochelari de mărire, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare,
lentile pentru ochelari de vedere, ochelari de
vedere (articole optice), ochelari de corecție
pentru daltonism, ochelari de protecție pentru
protejarea ochilor, tocuri de ochelari de vedere,
tocuri pentru ochelari de vedere și de soare,
lentile oftalmologice, lentile optice, lentile, cutii
pentru lentile de contact, lentile de schimb pentru
ochelari, cutii pentru lentilele de contact, lentile
pentru ochelari, lentile pentru ochelari de soare
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu ridicata,
cu amanuntul si online în legătură cu
produse de optica, în special ochelari medicali,
rame, lentile si ochelari de soare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de

intermediere comercială, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, regruparea
în avantajul terţilor a ochelarilor, a lentilelor
de contact şi articole de optică (cu exceptia
transportului lor), permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, în locaţii
specializate.
44. Servicii de oftalmologie, servicii de
optometrie, servicii prestate de opticieni, servicii
de testare a vederii (opticieni), servicii de
asistență medicală pentru oameni, servicii
medicale, furnizare de servicii medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
de îngrijiri medicale, servicii de examinări
medicale (screening), servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii medicale și
de sănătate, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii de informare cu privire la lentile
de contact, servicii de imagistică optică pentru
diagnosticare medicala, servicii de asistență
medicala, management de servicii de asistență
medicala, furnizare de informații despre servicii
de asistență medicală.

───────

(210) M 2021 06565
(151) 09/09/2021
(732) SC CAPITAL DISTRICT SRL,

SOSEAUA PIPERA 61, BLOC
1, SCARA 2, AP.75, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020111, ROMANIA

(540)
NUTRIETY. NUTRITION

FOR A HEALTHY SOCIETY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────
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(210) M 2021 06566
(151) 09/09/2021
(732) DAN-ANDREI FRUNZĂ, BD.

AGRONOMIEI, NR. 7-15,
BUCURESTI, ROMANIA
ADRIAN BOANĂ, LUNCA
BISTRIȚEI NR 14D, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA
LAURA ALEXANDRA EREMIA,
STR. PELICANULUI NR 7-9, JUD.
ILFOV, TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

loca

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ciocolată, gheaţă (apă îngheţată), cereale
preparate pentru consum uman de examplu, 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, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort / aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
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,
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marţipan, maioneză, făină nerafinată / făină,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit (condiment), mentăpentru produse
de cofetărie, mentăpentru împrospătarea
respiraţiei, glazurăoglindă, melasăalimentară,
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, 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), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, ienibahar
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, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
bulgur, laksa (supă), ceai din alge kelp,
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.
40. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de creşă (crèche), închirierea

dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de motel, servicii de recepţie pentru
cazare temporară (gestionarea sosirilor şi
plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
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, furnizarea de
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 06567
(151) 09/09/2021
(732) IOSIF-DANIEL FECHITĂ, SAT.

BÎRA, JUDEȚ NEAMȚ, COM. BÎRA,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

Custom Wood

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13; 14.09.10; 20.01.19

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

37. Întreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii
de realizare a zăpezii artificiale, asfaltare,
curăţarea şi repararea cazanelor, zidire,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor / impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere,
instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
întreţinerea şi repararea arzătoarelor, servicii
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de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică /
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi

construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate
de reparaţii, repararea încuietorilor de
siguranţă, repararea liniilor electrice, restaurarea
lucrărilor de artă, restaurarea instrumentelor
muzicale, reşaparea anvelopelor, nituire,
pavarea drumurilor, închirierea maşinilor de
măturat străzile, servicii pentru acoperişuri,
protecţie anticorozivă, întreţinerea şi repararea
seifurilor, sablare, construcţia de eşafodaje,
construcţia de nave, repararea pantofilor,
sterilizarea instrumentelor medicale, curăţarea
străzilor, întreţinerea şi repararea camerelor
de tezaur, întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi
repararea telefoanelor, acordarea instrumentelor
muzicale, echilibrarea anvelopelor, repararea
umbrelelor, construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
40. Fabricarea de mobilier pe bază de
comandă și specificații primite de la
terți, fabricare la comandă de mobilier,
prelucrare mobilier, abraziune, purificarea
aerului, dezodorizarea aerului, împrospătarea
aerului, închirierea aparatelor de aer
condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj
pe materialele textile, fierărie, fabricarea
cazanelor, închirierea de cazane, legătorie,
lustruirea prin abraziune, placare cu cadmiu,
placare cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea
ţesăturilor, impermeabilizarea ţesăturilor /
impermeabilizarea pânzelor, ignifugarea
ţesăturilor / ignifugarea pânzelor / ignifugarea
materialelor textile, vopsirea ţesăturilor,
precontractarea ţesăturilor, modificarea
articolelor de îmbrăcăminte, servicii de separare
a culorilor, tratamente de rezistenţă la rupere
pentru articolele de îmbrăcăminte, servicii de
crioconservare, confecţionarea personalizată a
blănurilor, croitorie personalizată, asamblarea
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personalizată a materialelor pentru terţi,
decontaminarea materialelor periculoase,
servicii de tehnician dentar, distrugerea
deşeurilor şi gunoaielor, croitorie de
damă, servicii de vopsire, galvanizare,
brodare, producerea de energie, gravare,
albirea ţesăturilor, măcinarea făinii, afumarea
alimentelor, conservarea alimentelor şi a
băuturilor, înrămarea lucrărilor de artă,
congelarea alimentelor, zdrobirea fructelor,
împâslirea ţesăturilor, condiţionarea blănurilor,
tratarea blănurilor împotriva moliilor, lustruirea
blănurilor, satinarea blănurilor, vopsirea
blănurilor, închirierea generatoarelor, poleire,
suflarea sticlei, placarea cu aur, şlefuire,
incinerarea deşeurilor şi a gunoiului, tăierea
(multiplicarea) cheilor, închirierea maşinilor de
tricotat, laminare, trasarea cu laserul, vopsirea
articolelor din piele, prelucrarea articolelor
din piele, tipărire litografică, magnetizare,
placarea cu metal, tratarea metalului, călirea
metalului, turnarea metalului, frezare, placarea
cu nichel, tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotaare, arderea
argilelor / arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile / tratarea
ţesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea şi prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de la
maşină, imprimare 3d personalizată pentru alţii,
fabricarea berii pentru alţii, fabricare la comandă
de pâine, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
(reciclarea deşeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de ţesut), tratarea
deşeurilor (transformare), tratarea apei, servicii
de sudare, tratamente de colorare a geamurilor,
reprezentând un strat de acoperire, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei.

───────

(210) M 2021 06568
(151) 09/09/2021
(732) KOREA B&C CO., LTD.,

511, 285-10, EOBONGJI-
GIL, GYEONGSAN-SI,
GYEONGSANGBUK-DO, 38578,
REPUBLICA COREEA

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
SRL, STR. AUREL VLAICU 94,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
500178, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DIBLANC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.04.03; 26.11.03

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

3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
pentru rejuvenarea pielii, preparate cosmetice
pentru protejarea pielii de razele solare, ulei
de protecție solară (produse cosmetice), seruri
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
utilizare pe piele, preparate fitocosmetice, geluri
de baie și de duș, lapte demachiant, geluri, loțiuni
și creme, produse cosmetice pentru îngrijirea
si infrumusetarea corpului, machiaj pentru corp,
machiaj pentru ochi, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice pentru
masaj, machiaj, preparate cosmetice pentru păr
și pielea capului, geluri și uleiuri pentru bronzare
(produse cosmetice), pachet de măști pentru uz
cosmetic, măști pentru piele de uz cosmetic,
nuanțator de buze, luciu de buze, balsam de
buze, rujuri, carcase pentru ruj, cremă pentru
buze, contur de buze, bază pentru machiajul
buzelor, creioane de buze.

───────



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

(210) M 2021 06569
(151) 09/09/2021
(732) DIACONU AGRIPLANT SRL,

ZONA INDUSTRIALA (FOST
ABATOR), BIROU NR. 1, ETAJUL
1, JUD. BOTOŞANI, RACHITI,
717310, BOTOȘANI, ROMANIA
DARIAN-IOAN VICOL, STR.
MARCHIAN NR. 1, SC. A, ET. 3, AP.
9, JUD. BOTOŞANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

made by society

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

clase:
9. Holograme pentru certificarea produselor
autentice.
16. Etichete din hârtie sau carton pentru
marcare, etichete din hârtie sau carton adezive,
etichete din hârtie, etichete de identificare din
hârtie, etichete din hârtie sau carton, etichete
din carton, hârtie de ambalaj, ambalaj de carton,
ambalaj din plastic, pungi pentru cadouri, pungi
din hârtie pentru ambalat, pungi de hârtie
pentru cumpărături, pungi de plastic pentru
cumpărături, pungi (învelitoare, săculețe) de
ambalaj din hârtie sau material plastic, ambalaje
pentru cadouri, pungi cu mânere.
24. Etichete din material textil, etichete textile,
etichete textile imprimate, etichete adezive
(textile), etichete (textile) pentru marcarea
confecțiilor, etichete autoadezive din materiale
textile, etichete din materiale textile pentru
prindere pe haine, etichete textile pentru
identificarea articolelor de îmbrăcăminte.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, tricouri, hanorace,
veste, geci, cămăși, paltoane, pantaloni,
pantaloni scurți, pantaloni lungi, blugi, salopete,
curele (accesorii vestimentare), pantofi de sport,
pantofi de stradă, pantofi de ocazie, sneakers,
șepci (articole de îmbrăcăminte), sepci cu

cozoroc, fesuri, măști de față (îmbrăcăminte),
măști de față (articole de modă), pălării,
bluze, treninguri (pentru sport), șosete, lenjerie
intimă, slipuri de baie, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, costume, costume de baie, eșarfe,
eșarfe pentru gât, bermude, viziere (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
din imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte pentru golf,
cu excepția mănușilor, articole purtate în jurul
gâtului, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de trening,
bluze scurte, blănuri (îmbrăcăminte), căști de
protecție contra frigului pentru urechi (articole de
îmrăcăminte), ciorapi, colanți, confecții, costume
de damă, costume de plajă, costume pentru
bărbați, cravate, echipament sportiv (articole
de îmbrăcăminte), fuste, fuste-pantalon, haine
de casă, haine de stradă, haine de stradă
pentru bărbați, haine de stradă pentru copii,
haine de stradă pentru femei, haine de stradă
pentru băieți, haine de stradă pentru fete, haine
din denim (jachete, pardesie etc.), hanorace
cu glugă, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, jachete, lenjerie intimă și de noapte,
maiouri, mănuși (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni de trening, papioane, pardesiuri,
pelerine, protecție pentru gât, pulovere, rochii
pentru femei, sacouri de gală, sacouri sport,
smochinguri, ținută stil casual, ținute de seară,
topuri (articole vestimentare), tricouri imprimate,
tricouri polo, tricouri tip polo, uniforme, bascheți,
balerini (încălțăminte), bocanci pentru excursii,
cizme, espadrile, ghete, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de sport, încălțăminte de stradă, încălțăminte,
nu pentru sport, încălțăminte pentru copii,
mocasini, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte sport cu talpă ortopedică, pantofi
comozi pentru activități în timpul liber, pantofi
cu platformă, pantofi cu role, pantofi cu toc
înalt, pantofi cu tocuri mascate, pantofi de
alergat, pantofi de pânză, pantofi din piele,
papuci de casă, saboți (încălțăminte), șlapi,
sandale, șosete joase pentru încălțăminte, teniși,
sport (pantofi de -), sport (încălțăminte de -),
glugi (îmbrăcăminte), tălpi de încălțăminte, tălpi
de papuci, tocuri, tocuri pentru încălțăminte,
tălpi pentru pantofi, ștaifuri pentru ghete,
ștaifuri pentru pantofi, curele pentru încălțăminte,
gulere detașabile, limbi de pantofi și ghete,
manșete (îmbrăcăminte), accesorii metalice
pentru încălțăminte, branțuri, buzunare de haine,
căpute pentru pantofi.
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26. Închizători cu fermoare, închizători metalice
pentru încălțăminte, fermoare, fermoare pentru
genți, capse pentru îmbrăcăminte, capse
(dispozitive de încheiere) pentru încălțăminte,
șnururi răsucite pentru îmbrăcăminte, șnururi
pentru pasmanterie, panglici, șnururi (cu
excepția broderiei)
35. Servicii de comerţ cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la blănuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale de
accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de încaltaminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare
a timpului, afișaj, administrarea vânzărilor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
servicii de reprezentanță comercială, servicii

oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizare de
informații de contact comerciale și de afaceri,
furnizare de informații de contact comerciale
și de afaceri, pe internet, managementul
și administrarea afacerilor, abonament la un
pachet media de informații, cronică publicitară,
întocmire de documente comerciale, pregătire
de documente, indexare web în scop comercial
sau publicitar, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, întocmire de
reclame, marketing de produse, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, organizare și plasare de
reclame, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate online,
propagare stradală de materiale publicitare,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, publicare de materiale și
texte publicitare, distribuție de fluturași, broșuri,
materiale tipărite și mostre în scop publicitar,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
decorarea vitrinelor, împărţirea de eşantioane
de produse, organizare de lansări de produse,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare., servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu ochelari de soare, servicii de
vanzare cu ridicata in legatura cu ochelari de
soare, servicii de vanzare cu amanuntul in
legatura cu ochelari, servicii de vanzare cu
ridicata in legatura cu ochelari.

───────
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(210) M 2021 06570
(151) 09/09/2021
(732) ALEKSSOUND SRL, STR.

SIRETULUI, NR 54, JUDETUL
NEAMT, RECEA, 617264, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

Chubby BUBBLE tea

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 11.03.02;
11.03.06

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

clase:
30. Ceai cu perle de tapioca, ceai cu bule cu
sirop (bubble tea).

───────

(210) M 2021 06571
(151) 09/09/2021
(732) MARINEL SABIN STANA, STR.

CIRESOAIA, NR.2, BL. 2, SC.A,
AP.3, PARTER, JUDETUL OLT,
SLATINA, 230059, OLT, ROMANIA

(540)
IZOCHEM

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

2. Vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri, strat
de protecție, rășini naturale în stare brută,
diluanti și agenți de îngroșare, coloranți și
cerneluri.

───────

(210) M 2021 06572
(151) 09/09/2021
(732) GUANGDONG OPPO MOBILE

TELECOMMUNICATIONS CORP.,
LTD., GUANGDONG, CHINA

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

(540)
Osleep

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

9. Monitoare (programe de calculator), ceasuri
inteligente, ochelari inteligenți, telefoane mobile,
instrumente de măsurare, senzori de presiune,
senzori de mișcare, aparat de control de la
distanță., software de calculator înregistrat,
sisteme de procesare de date, inele inteligente,
telefoane inteligente, bijuterii care comunică
date, aparate de monitorizare electronice, altele
decât cele pentru uz medical, instrumente de
măsurare, aparate pentru diagnosticare, altele
decât cele de uz medical, aparate pentru
analize, altele decât cele de uz medical,
brățări conectate (instrumente de măsură),
senzori pentru determinarea poziției, senzori cu
biocip, player portabil multimedia, aparate de
telecomunicații în formă de bijuterii, aparate
de măsură, transductoare, aparate de testare,
nu cele pentru scopuri medicale, dispozitive
purtabile de urmărire a activităţii, monitoare de
afişare video purtabile, aparate de monitorizare,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
playere media portabile, aparate de măsurat,
senzori pentru determinarea vitezei.
14. Ceasuri de mână, cronografe (ceasuri),
ceasuri, instrumente de cronometrare pentru
sport (cronometre), cronometre.

───────
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(210) M 2021 06573
(151) 09/09/2021
(732) EGEVIT ASLAN, STR. SCARLAT

VIRNAV NR.1B, JUDETUL
CONSTANTA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA
MIHAI PERIFAN, STR.
DUMBRAVENI NR.1, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Amore Puro CAFFE
GELATO & SHISHA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 01.07.01; 11.03.04

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), patiserie, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse de
patiserie umplute cu fructe, produse de patiserie
cu semințe de mac, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de cofetărie și înghețate, cafea măcinată,
amestecuri de cafea.

43. Servicii de servire a preparatelor culinare in
cofetarii, cafenele, servicii de furnizare de cafea
pentru birouri (furnizare de băuturi), restaurante
(servirea mesei), servire de mâncare destinată
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de
cafea si preparate din cafea, servire de
shisha(narghilea), servire de shisha (narghilea).

───────

(210) M 2021 06574
(151) 09/09/2021
(732) SC FABRICA DE DISTRACTII

SRL, STR. ROSIORI NR. 1,
PARTER, HOTEL FALEZA,
JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
STR. UNIRII 133, BL.16C, AP.
12, JUDETUL BUZAU, BUZAU,
120013, BUZĂU, ROMANIA

(540)

EATALIAN UNION
JACK SINCE 2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14; 03.01.16;
09.07.19; 09.03.13; 08.07.25

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

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

43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
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cazare temporară, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, servicii
oferite de bodegi de vinuri, servicii oferite
de bufet salate, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii oferite de cantine, servicii
oferite de ceainării, decorare de alimente,
decorare de torturi, servicii oferite de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de banchete, organizare
de mese la hoteluri, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bar cu
servire de vin, servicii de baruri cu narghilea,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de bufet, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii
de cantină, servicii de cluburi de băut private,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de gătit, servicii de local
public, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurante
care servesc ramen, servicii de restaurante
care servesc tempura, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de somelier, servicii de terasă
berărie, servicii oferite de rotiserii, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servicii în domeniul gustărilor,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servii de
barmani, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în gogoșării, servire
de alimente și băuturi în internet-cafe, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
berării, servirea de băuturi în microberării, sevicii

de baruri care servesc bere, servicii oferite de
snack-baruri.

───────

(210) M 2021 06575
(151) 09/09/2021
(732) MARINEL SABIN STANA, STR.

CIRESOAIA, NR.2, BL.2, SC.A,
AP.3, PARTER, JUDETUL OLT,
SLATINA, 230059, OLT, ROMANIA

(540)
emulbit

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

19. Materiale și elemente de construcție
și edificare, nemetalice, conducte rigide
nemetalice pentru construcție, smoală, gudron,
bitum și asfalt, materiale și elemente
pentru clădiri și construcții, fabricate din
smoală, gudron, bitum sau asfalt, construcții
transportabile, nemetalice.

───────


