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Cereri Mărci publicate în 17/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00692 10/02/2021 ARINI SRL ARINI formare profesională

2 M 2021 00765 10/02/2021 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA

GLORIA Home

3 M 2021 00963 10/02/2021 ASOCIATIA CULTURALA
CONTRASENS

TMCULT

4 M 2021 01009 10/02/2021 INOVI SMART TECHNOLOGIES
SRL

INOVI

5 M 2021 01010 10/02/2021 INOVI SMART TECHNOLOGIES
SRL

IGlass

6 M 2021 01011 10/02/2021 ANTENA TV GROUP SA ARENA STARURILOR

7 M 2021 01012 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. BACTERIOSEPT

8 M 2021 01013 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. NAPKLIN

9 M 2021 01014 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. DR. KLIN

10 M 2021 01015 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. VIRUKLIN

11 M 2021 01016 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. DR. SANITARY

12 M 2021 01017 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. DEZIKLIN

13 M 2021 01018 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. SEPTIPURE

14 M 2021 01019 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. KLINOPURE

15 M 2021 01020 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. KlinAll

16 M 2021 01021 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. KLINNEX

17 M 2021 01022 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. DEZINOL

18 M 2021 01023 10/02/2021 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL R SA

MISIUNEA VERDE LA Europa
fm

19 M 2021 01025 10/02/2021 COFCO International (Beijing)
Co., LTD

20 M 2021 01026 10/02/2021 HOBBY HOME & DECO SRL LUNA HOME

21 M 2021 01027 10/02/2021 SISK CONTRACTOR S.R.L. GIBBS COFFEE

22 M 2021 01028 10/02/2021 GROOMING WORLD SRL ALPHA PET

23 M 2021 01029 10/02/2021 HOBBY HOME & DECO SRL Luna Home

24 M 2021 01031 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. KLINOPRO

25 M 2021 01032 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. ALCHOSENSE

26 M 2021 01033 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. VIRUSEPT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2021 01034 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. SEPTOLIN

28 M 2021 01035 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. KLINOGEL

29 M 2021 01036 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. AEROSAN

30 M 2021 01037 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. KLINOWIPES

31 M 2021 01038 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. KLINOL

32 M 2021 01039 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. KLINO

33 M 2021 01040 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. NEXTGUARD

34 M 2021 01041 10/02/2021 KLINTENSIV S.R.L. KLINODIOL

35 M 2021 01042 10/02/2021 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

REDTOZA

36 M 2021 01043 10/02/2021 CAFECHA SRL Q APARTMENTS

37 M 2021 01044 10/02/2021 IULIAN SMALL & SMART
BUSINESS SRL

REVISTA PATRONATULUI
ROMAN

38 M 2021 01045 10/02/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. Bebe googoo

39 M 2021 01048 10/02/2021 BRIDGESTONE LICENSING
SERVICES, INC.

Firestone

40 M 2021 01049 10/02/2021 SC UNIREA PRES SRL HOTEL AURA UNIRII

41 M 2021 01051 10/02/2021 OLTINA IMPEX PROD COM
SRL

Grâu ușor

42 M 2021 01052 10/02/2021 OLTINA IMPEX PROD COM
SRL

GRÂU UȘOR

43 M 2021 01053 10/02/2021 IONUT - MIREL GIUBALCA ORYON IMOBILIARE

44 M 2021 01054 10/02/2021 ANIVERSARII IMOB CONSULT
SRL

DR. CLEAN ESPERT ÎN
CURĂȚENIE ȘI DEZINFECȚIE

45 M 2021 01055 10/02/2021 REIMAGINUM S.R.L. REVAMA

46 M 2021 01056 10/02/2021 ROMIND SERV SRL PRINTERMAG

47 M 2021 01057 10/02/2021 ROPLANT SRL Herbory by Roplant

48 M 2021 01058 10/02/2021 ISOGREEN TM SRL-D Isogreen

49 M 2021 01059 10/02/2021 TIBERIU-CONSTANTIN
TURBUREANU

Coliberator

50 M 2021 01060 10/02/2021 SC K. PROMOTION SRL BRANIO

51 M 2021 01061 10/02/2021 DANTE INTERNATIONAL SA tazz NECENZZURAT

52 M 2021 01062 10/02/2021 BLACK SHEEP COFFEE SHOP
SRL

BLACK SHEEP COFFEE SHOP
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
53 M 2021 01063 10/02/2021 ENRON COMMERCE ONLINE

SRL
FLUXSHOP

54 M 2021 01065 10/02/2021 MIHAI-CLAUDIU NISTOR
RAZVAN-DORIN ALEMAN

GOPUBLISH

55 M 2021 01066 10/02/2021 DANTE INTERNATIONAL SA Alconnaisseur

56 M 2021 01067 10/02/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD. magic jackpot

57 M 2021 01068 10/02/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD. magic jackpot
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(210) M 2021 00692
(151) 10/02/2021
(732) ARINI SRL, STR.BAIA MARE

NR.15, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400171, CLUJ, ROMANIA

(540)

ARINI formare profesională

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 03.07.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu(HEX #cc3333),
gri(HEX #5c656c), negru(HEX
#000000), portocaliu

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

41. Cursuri de formare (instruire), formare
continuă (instruire), servicii de formare
profesională, organizare de cursuri de formare,
servicii de educație și formare profesională,
servicii de consultanță cu privire la formarea
angajaților, servicii de consultanță referitoare la
elaborarea de cursuri de formare.

───────

(210) M 2021 00765
(151) 10/02/2021
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SA, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

GLORIA Home

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.13

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

3. Preparate cosmetice şi de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive, respectiv: săpun
lichid, şampon, gel de duş, spumant de baie,
sare de baie, creme de corp, creme faciale,
loţiune cosmetică, apă micelară, apă tonică,
creme de mâini, beţişoare parfumate, odorizant
de cameră, odorizant auto, şerveţele umede
cosmetice.
4. Lumânări parfumate şi neparfumate.
16. Şerveţele de masă din hârtie, prosoape
din hârtie, hârtie igienică, batiste nazale din
hârtie, hârtie igienică umedă, produse din hârtie,
papetărie, birotică, şerveţele faciale din hârtie.
20. Oglinzi.
21. Perii de păr pentru SPA.
35. Publicitate, regruparea la un loc în beneficiul
terţilor, a produselor din clasa 16 (exceptând
transportul lor), pentru a putea permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web).

───────
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(210) M 2021 00963
(151) 10/02/2021
(732) ASOCIATIA CULTURALA

CONTRASENS, STR. SILISTRA,
NR. 15 SC. B AP. 21, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR. 33
AP. 07, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

TMCULT

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 24.15.03

(591) Culori revendicate:rosu inchis, rosu
deschis, galben, negru, roz

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

41. Activitati culturale, furnizare de activitati
culturale, coordonare de activitati culturale,
activitati sportive si culturale, administrare
(organizare) de activitati culturale, activitati de
divertisment, sportive si culturale, organizare si
coordonare de activitati culturale, organizarea
de seminarii în materie de activitati culturale,
organizare de conferinte în materie de activitati
culturale, organizare de activitati culturale pentru
tabere de vara, educatie si instruire, simpozioane
pe teme de educatie, organizare de seminarii
referitoare la educatie, organizare de conferinte
referitoare la educatie, organizarea de congrese
în domeniul educatiei, organizare de concursuri
în materie de educatie, organizare de seminarii
pe teme de educatie, furnizarea educatiei,
consultanta profesionala referitoare la educatie,
cercetare în domeniul educatiei, furnizare de
clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, organizarea de
spectacole culturale, coordonare de evenimente
culturale, ateliere organizate în scopuri culturale,

organizare de prezentari în scopuri culturale,
organizarea de evenimente culturale si artistice,
organizare de evenimente de divertisment si
evenimente culturale, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunitatilor, organizare
de evenimente în scopuri culturale, publicarea
de materiale multimedia online, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale
online, furnizare de seminare online de
formare, furnizare de cursuri de instruire
online, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente educative, publicare
de calendare de evenimente, organizare si
coordonare de evenimente de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri culturale,
organizarea de congrese în scopuri culturale,
organizare de evenimente sportive si culturale
comunitare, informare în legatura cu activitati
culturale, organizarea de conferinte referitoare
la educatie, organizare de conferinte cu
privire la educatie, furnizare de imagini online
nedescarcabile, furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu pot fi
descarcate, educatie, organizare de festivitati în
scopuri culturale, organizare de evenimente în
scop cultural, de divertisment si sportiv, realizare
de expozitii cu scopuri culturale, organizare
de expozitii în scopuri culturale, furnizare de
informatii despre activitati culturale.

───────

(210) M 2021 01009
(151) 10/02/2021
(732) INOVI SMART TECHNOLOGIES

SRL, STR. EROILOR, NR. 11,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550361, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)
INOVI

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

9. Afișaje cu cristale lichide, cristale de galenă
(detectoare), oscilatoare cu cristal de cuarț,
oscilatoare cu cristale de cuarț, cristale de
referință pentru frecvență, LCD (ecrane cu
cristale lichide), puncte cuantice (materiale
semiconductoare cristaline), ecrane de afișare
cu cristale lichide, ecrane cu cristale lichide
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(LCD) pentru sisteme home cinema, filtre
color pentru ecrane cu cristale lichide (LCD),
detectoare din cristal de galenă utilizate în
electronică, celule de energie solară din silicon
cristalin, proiectoare lcd (cu ecrane cu cristale
lichide), televizoare cu ecran cu cristale lichide
(LCD), oscilatoare cu cristal cu compensare de
temperatură, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment
cu ecrane cu cristale lichide, panouri tft-
lcd (tranzistor cu peliculă subțire-ecran cu
cristale lichide), folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, monitoare
lcd, proiectoare lcd, panouri lcd, ecrane lcd
de dimensiuni mari, dispozitive de detectare,
software pentru detectarea incendiilor, aparate
pentru detectarea radiațiilor, aparate pentru
detectarea incendiilor, aparate pentru detectarea
gazelor, aparate pentru detectarea particulelor,
aparate pentru detectarea căldurii, instrumente
pentru detectarea traficului, aparate pentru
dragajul minelor (detectare), aparate și
instrumente de detectare, sisteme de detectare
a dronelor, aparate de detectare acustice
subacvatice, aparate pentru detectarea nivelului
apei, simulatoare tv pentru detectarea hoților,
aparate de măsurat pentru detectarea
sateliților, aparate de detectare cu raze
infraroșii, sisteme de detectare automată
a dronelor, senzori pentru detectarea de
obiecte, alarme pentru detectarea gazelor
inflamabile, aparate pentru detectarea banilor
falși, software pentru detectarea de riscuri,
software pentru detectarea de amenințări,
senzori pentru detectarea deschiderii și închiderii
ușilor, senzori pentru detectarea deschiderii
și închiderii geamurilor, detectoare nucleare
pentru detectarea particulelor de radiații,
dispozitive de laborator pentru detectarea
secvențelor genetice, aparate de detectare a
scurgerilor de apă, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, software
de calculator pentru detectarea pericolelor
pentru rețelele de calculatoare, software
pentru sisteme de detectare a accesului
neautorizat (IDS), software pentru detectarea
automată a proceselor economice (ABPD),
aparate de detectare și măsurare a distanței
cu ajutorul razei coerente (LIDAR) pentru
vehicule, aparate pentru detectare și măsurare
cu impulsuri de lumină laser (LIDAR),
holograme, film holografic, ecrane holografice,
proiectoare holografice, aparate holografice,
discuri holografice, plăci holografice, imagini
holografice, aparate holografice de securitate,
holograme pentru certificarea produselor
autentice, dispozitive de afișare de imagini
holografice montate pe cap, inele inteligente,

difuzoare inteligente, contoare inteligente,
ceasuri inteligente, ochelari inteligenți, software
pentru telefoane inteligente, programe pentru
telefoane inteligente, portaluri inteligente pentru
comunicare, software de inteligență artificială,
software pentru contracte inteligente, căști
pentru telefoane inteligente, cititoare de carduri
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane inteligente, sisteme de
inteligență artificială, software de inteligență
artificială pentru analiză, software de inteligență
artificială pentru vehicule, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, obiective fotografice pentru
telefoane inteligente, dispozitive inteligente
pentru controlul motoarelor, roboți umanoizi cu
inteligență artificială, portaluri inteligente pentru
stocare definită prin software, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
sisteme inteligente de înregistrare a distanței,
software de inteligență artificială pentru
supraveghere, software pentru procese de
fabricație inteligente, programe pentru sisteme
de operare pentru telefoane inteligente,
programe pentru sisteme de operare pentru
televizoare inteligente, comenzi de sistem pentru
procese de fabricație inteligente, programe
informatice interactive bazate pe inteligență
artificială, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, portaluri inteligente
pentru pre-procesare de date, software pentru
integrarea inteligenței artificiale și învățării
automate în tehnologia de lucru cu volume
mari de date, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru
orașe inteligente, software interactiv, terminale
interactive, software video interactiv, publicații
electronice interactive, aparate video interactive,
software de divertisment interactiv, table
electronice interactive whiteboard, ecrane
interactive cu imagini grafice, table interactive
(whiteboard) pentru calculatoare, programe
de calculator multimedia interactive, programe
de jocuri interactive multimedia, terminale
interactive cu ecran tactil, programe de calculator
interactive, sisteme de calculator interactive,
baze de date interactive, software pentru table
interactive whiteboard, programe de calculator
pentru televiziune interactivă și pentru jocuri și/
sau concursuri interactive, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
publicații electronice în domeniul tehnologiei
interactive, aparate pentru transferul interactiv
de date, software interactiv pentru baze de
date, sisteme de navigație auto cu afișaje
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interactive, software de calculator interactiv care
furnizează informații de navigație și călătorie,
sisteme de conducere auto autonomă dotate
cu afișaje interactive, software interactiv de
divertisment pentru folosirea cu calculatoare
personale, playere multimedia, player portabil
multimedia, playere video digitale, playere și
recordere video combinate, playere media
mobile care se poartă în combinație cu
hainele, stații de andocare pentru playere
audio digitale, difuzoare pentru media playere
portabile, carduri inteligente codificate, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente, stații
de andocare pentru telefoane inteligente,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, software de recunoaștere inteligentă
a caracterelor, software de inteligență artificială
pentru domeniul sănătății, stâlpi indicatori
luminoși, stâlpi de antenă, ecrane video,
ecrane, ecrane fluorescente, ecrane antireflexie,
ecrane (fotografie), ecrane tactile, ecrane tactile
(electronice), ecrane de computer, ecrane de
proiecție, ecrane de afișare, ecrane de televizor,
ecrane electronice tactile, ecrane optice pentru
vizualizare, ecrane pentru filme cinematografice,
ecrane tactile pentru computere, stilusuri pentru
ecrane tactile, senzori pentru ecrane tactile, filtre
optice pentru ecrane, monitoare cu ecran plat,
monitoare cu ecran tactil, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, interfețe seriale pentru
ecrane (DSI), software pentru economizor de
ecran, ecrane de afișaj cu leduri (LED), ecrane
cu diode emițătoare de lumină, economizoare
de ecran descărcabile pentru telefoane,
economizoare de ecran descărcabile pentru
calculatoare, senzori tactili pentru ecranele
capacitive, programe inregistrate pentru jocuri
portabile cu ecrane cu critale lichide,
dinamometre digitale, senzori digitali, înregistrări
digitale, indicatoare digitale, decodoare digitale,
proiectoare digitale, agende digitale, panouri
digitale, emițătoare digitale, amplificatoare
digitale, indicatoare digitale electronice, servere
video digitale, servere audio digitale, convertor
analog-digital, scannere grafice digitale, tablete
grafice digitale, dispozitive senzoriale digitale,
controlere electronice digitale, medii de stocare
digitale, indicatoare de cuplu digitale, personal
digital assistant (PDA), panouri informative
digitale, fișiere digitale (PODCAST), procesoare
de semnale digitale, temporizatoare digitale
pentru ouă, cântare electronice digitale portabile,
aparate pentru telecomunicații digitale, pupitre
digitale de mixare, asistente personale digitale
(PDA), grafică digitală (software descărcabil),
suporturi digitale de înregistrare, procesoare
digitale de sunet, contoare de panou digitale,

monitoare pentru semnalizare digitală, aparate
de fotografiat digitale, genti pentru playere
media digitale, software pentru stocare digitală
distribuită, termostate digitale pentru control
climatic, termostate digitale pentru controlarea
temperaturii, imprimante color digitale pentru
documente, aparate digitale de înregistrare
video, aparate de transmisie optică digitală,
aparate digitale pentru controlul proceselor,
aparate cu interfață audio digitale, dispozitive
electrice mobile de comunicații digitale, software
pentru furnizori de soluții digitale, aparate
de înregistrare digitală a vocii, carduri de
memorie secure digital (SD), panouri de
semnalizare cu afișaj digital, unități programabile
cu citire digitală, aparate de criptare digitale
cu autosincronizare, generatoare de funcții prin
sinteză digitală, software pentru dispozitive
electronice digitale portabile, aparate digitale
de înregistrare a sunetului, aparate digitale de
redare a sunetului, dispozitive de comunicații
electronice digitale portabile, dispozitive pentru
streaming-ul de suporturi digitale, programe de
calculator stocate în format digital, software și
platforme digitale de telefonie, scanere cu intrare
și ieșire digitală, software pentru prelucrarea
de imagini digitale, dispozitive digitale de
procesare a semnalului vocal, software de
simulare pentru utilizare cu calculatoarele
digitale, aparate de formare de imagini
pentru amprente digitale, comutatoare pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
rutere pentru direcționarea semnalelor audio,
video și digitale, dispozitive electronice digitale
purtabile care permit accesul la internet, asistenți
digitali personali sub forma unui ceas de mână,
software pentru organizarea și vizualizarea
de imagini digitale și fotografii, aparate foto
reflex, digitale și cu un singur obiectiv (DSLR),
hardware de calculator pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, software
de calculator folosit pe dispozitive electronice
digitale mobile și alte aparate electronice
de larg consum, panouri indicatoare, panouri
indicatoare (mecanice), panouri publicitare
(mecanice), panouri publicitare electronice,
panouri publicitare (luminoase), panouri
indicatoare electronice, panouri luminoase
electrice, panouri publicitare iluminate, panouri
de afișaj electroluminescente, panouri de
comandă automată, panouri electronice pentru
notițe, panouri de comandă (electrice),
panouri de bord electrice, panouri de control
tactile, panouri indicatoare modulare luminoase,
panouri de afișare electronice, panouri de
conexiune electrică, panouri din fibră optică,
structuri de panouri solare, panouri indicatoare
mecanice luminoase, panouri pentru distribuția
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electricității, panouri de distribuție electrică,
panouri de afișaj electronic, panouri de
conexiuni (electrice), panouri plane de afișare
electroluminiscente, panouri luminoase de
afișaj stradal, panouri publicitare, mecanice
sau luminoase, panouri mecanice de afișaj
stradal, panouri de control pentru iluminat,
panouri nemetalice de informare rutieră
(mecanice), panouri electronice pentru afișarea
de mesaje, panouri metalice indicatoare
de direcție (mecanice), panouri metalice
indicatoare de direcție (electrice), panouri
de afişaj cu leduri (LED), panouri pentru
semnalizare luminoasă sau mecanică, panouri
metalice indicatoare de direcție (luminoase),
panouri nemetalice de informare rutieră (firme
luminoase), panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, panouri de cupru
pentru plăci cu circuite electrice, panouri de
afișaj din metal (luminoase sau mecanice),
panouri de afișaj cu oled (diodă organică
emițătoare de lumină), software pentru master
în educație, telefoane de conferință, software
pentru conferințe, software pentru conferințe
video.
35. Servicii de inteligență competitivă, prestarea
de servicii de piață inteligentă, servicii
în domeniul inteligenței afacerilor (business
intelligence), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, organizare
de licitații virtuale interactive, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, marketing digital,
închiriere de panouri publicitare digitale, servicii
de publicitate digitală, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
închiriere de panouri de afișare (panouri
publicitare), închiriere de panouri publicitare,
închiriere de panouri în scopuri publicitare,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afișare, servicii de consultanță (comercială)
privind exploatarea invențiilor, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 9,
16, 20, 25, 28 (cu excepţia transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
asistență în domeniul comercializării produselor,

marketing comercial (în afară de comercializare),
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor, promovarea
comercială, servicii de promovare, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de promovare
comercială, promovare computerizată de
afaceri, promovare de evenimente speciale,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii pentru promovarea exporturilor,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii
de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii publicitare
și de promovare, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de publicitate și de promovare de vânzări,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de consultanță privind promovarea de vânzări,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, promovare a vânzărilor de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/02/2021

produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, furnizarea de spațiu pe pagini
web pentru promovare de produse și servicii,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, promovare
de servicii financiare și de asigurări, în
numele terților, promovare de produse și
servicii ale terților printr-un program de
carduri cu premii de fidelitate, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
de comunicații, promovare de produse și
servicii ale altor persoane prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, promovarea
avantajelor tehnologiilor de iluminat cu eficiență
energetică în rândul specialiștilor din domeniul
iluminatului, administrare a programelor de
stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, promovarea
vânzărilor pentru terți prin intermediul distribuției
și administrării de carduri pentru utilizatori
privilegiați, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de credit,
administrare de programe cu premii de fidelitate,
organizarea de trageri la sorți cu premii în scopuri
promoționale, servicii de comerț cu amănuntul de
opere de artă furnizate de galerii de artă.
38. Furnizarea unui avizier interactiv online,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de difuzare și comunicații interactive,
comunicare prin răspuns vocal interactiv (IVR),
transmisie de software de divertisment interactiv,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, transmisie de sunete prin rețele
multimedia interactive, servicii de comunicații
interactive cu ajutorul calculatorului, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, servicii de
comunicații digitale, servicii de transmisii digitale,
transmitere digitală de date, transmisia de
fișiere digitale, transmisie de informații digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
digitală de date pe internet, comunicare prin

terminale analog și digitale de calculator,
transfer automat de date digitale utilizând
canale de telecomunicații, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, furnizarea de
instalații de comunicare pentru interschimbarea
datelor digitale, comunicare prin intermediul
terminalelor de calculator analogice și digitale,
transmitere de semnale audio și/sau video
digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea
globală de calculatoare, furnizarea accesului la
platforme de internet în scopul schimbului de
fotografii digitale, comunicații prin terminale de
calculator, prin transmisie digitală sau prin satelit,
servicii de telecomunicații, respectiv, servicii isdn
(rețea cu servicii digitale integrate), închiriere
de facsimile, servicii pentru conferințe în rețea,
servicii de conferințe pe web.
41. Furnizarea educației, formarea echipelor
(educație), educație și instruire, consiliere
în carieră (educație), educație vocațională
pentru tineri, servicii de educație tehnologică,
educație în domeniul informaticii, informații în
materie de educație, servicii de conferințe,
organizare de conferințe, organizare de
conferințe educaționale, organizare de cicluri
de conferințe, organizarea de conferințe
educaționale anuale, organizare de conferințe
în domeniul publicității, organizare de conferințe
în domeniul instruirii, organizarea și conducerea
de conferințe, coordonare de conferințe de
afaceri, organizare de reuniuni și conferințe,
organizare de seminarii, realizarea de seminarii,
organizare de seminare de instruire, organizare
de seminarii și conferințe, organizare de
seminarii și congrese, organizare de seminare
de pregătire continuă, organizare de ceremonii
de decernare de premii, organizare de competiții
și ceremonii de decernare de premii, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de gale.
42. Furnizarea de programe de calculator
cu inteligență artificială în rețele de date,
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (SaaS), găzduire de
aplicații interactive, dezvoltare de software-
uri multimedia interactive, furnizarea accesului
temporar la software de divertisment interactiv
nedescărcabil, găzduire de facilități on-line
pentru efectuarea de discuții interactive,
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice și să distribuie
propriile sale conținuturi și imagini online,
actualizare de software pentru telefoane



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/02/2021

inteligente, cercetare în domeniul inteligenței
artificiale, stocare digitală distribuită, codificare
de imagini digitale, gazduire de continut digital,
digitalizarea documentelor (scanare), gestionare
de active digitale, compresia digitală a datelor
computerizate, servicii de grafică digitală (servicii
de prelucrare a imaginilor digitale), conversie
multiplatformă de conținut digital în alte forme de
conținut digital, digitalizare de sunete și imagini,
dezvoltare de software pentru procesarea
semnalului digital, proiectare de software pentru
procesarea semnalului digital, proiectare de
hardware pentru prelucrarea semnalelor digitale,
servicii tehnice de descărcare de date digitale,
dezvoltare de componente hardware pentru
procesarea semnalului digital, furnizare de
facilități informatice pentru stocarea electronică
de date digitale, dezvoltare și proiectare de
suporturi digitale pentru sunet și imagine,
găzduire de spațiu de memorie pe internet pentru
stocarea de fotografii digitale, găzduirea unui site
pentru stocare electronică de fotografii digitale
și videoclipuri, furnizare de informații tehnologice
despre inovații ecologice.

───────

(210) M 2021 01010
(151) 10/02/2021
(732) INOVI SMART TECHNOLOGIES

SRL, STR. EROILOR, NR. 11,
SC.A, JUD. SIBIU, SIBIU, 550361,
SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)
IGlass

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

9. Afișaje cu cristale lichide, cristale de
galenă (detectoare), LCD (ecrane cu cristale
lichide), celule de energie solară din
silicon cristalin, detectoare pentru spargerea
geamurilor, dispozitive, produse şi circuite
electronice şi electrice, geamuri inteligente (cu
folie cu cristale lichide), pereţi cortină din sticlă
inteligentă (cu folie cu cristale lichide), panouri
din sticlă inteligentă a căror proprietăţi se
schimbă la aplicarea unei tensiuni electrice,
produse din sticlă inteligentă cu proprietăţi
de schimbare instantanee din clar în mat,

intimitate şi securitate, protecţie la lumina,
protecţie la raze ultraviolete (UV), panouri
fotocromice, termocromice sau electrocromice
care, în funcţie de lumina sau temperatura
sau la comanda, îşi pot schimba culoarea
sau pot deveni translucide sau chiar opace,
sisteme de comandă electrică pentru produse
din sticlă inteligentă, senzori, cabluri electrice,
telecomenzi, dispozitive de control manual, de
control automat, de telecomandă a transparenţei
produselor din sticlă inteligentă când soarele le
luminează direct şi revenirea la normal când
se inoreaza, instalaţii de control a nivelului
de încălzire solară, anivelului de strălucire, a
intimităţii interioarelor birourilor sau altor tipuri
de incinte, ecrane şi panouri publicitare din
sticlă inteligentă, aparate şi echipamente de
proiecţii, aparate electronice şi instrumente
pentru reproducerea de imagini şi sunete,
piese şi accesorii pentru toate produsele
menţionate anterior, panouri de control electronic
pentru ferestre, unităţi de interfaţă pentru
înterpretarea informaţiilor, programe pentru
calculatoare destinate, în deosebi, reclamelor,
vitrinelor, birourilor, caselor intelingente, aparate,
programe pentru calculatoare destinate, în
deosebi, reclamelor, vitrinelor, birourilor, caselor
inteligente.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 9, 16, 17, 19 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de alimente pe bază de abonament, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop publicitar sau comercial, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
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prezentări de produse, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui
card de membru pentru reduceri, închirierea
spaţiilor de publicitate, amenajarea spaţiilor
publicitare pentru alţii, afisaj, cronici publicitare,
difuzarea de anunţuri publicitare, publicarea
de texte publicitare, publicitate destinată, în
special, la distribuţia pe mari suprafeţe,
publicitate la locul de vânzare, publicitate
prin prospecte, afişe şi panouri, difuzarea
de materiale publicitare (broşuri, fluturaşi,
prospecte, imprimate, eşantioane), publicitate
radiofonică, televizată, prin corespondenţă,
prezentări demonstrative de produse, difuzare
(distribuţie) de eşantioane, decorări de vitrine,
gestionarea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, distribuţia de prospecte şi
eşantioane, consiliere, informare sau asistenţă
în afaceri, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, proiecţii publicitare,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de

prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și gestionare de programe de
stimulare și fidelizare comerciale, servicii de
fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de furnizare de informații online
prin intermediul unui registru comercial, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, furnizare de informații comerciale pe
internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii de programe de loializare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, demonstraţii
cu produse, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau publicitar,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea.
37. Instalare de folii pentru geamuri, instalare
de geamuri, instalare de geamuri și unități de
geamuri, montare geamuri pentru autovehicule,
montare de geamuri duble, instalare de geamuri
secundare, montare de sticlă de geamuri,
montare de geamuri (lucrări cu sticlă), instalare
de învelișuri protectoare pentru geamuri,
aplicarea de folie de siguranță pe geamuri,
servicii de montare de sticlă de geamuri pentru
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clădiri, servicii de instalații sanitare și montare
de geamuri, construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii, reparare şi întreţinerea ferestrelor,
pereţilor, cortinelor din sticlă intelingentă,
întreţinerea sistemelor de comanadă electrică
pentru produse din sticlă inteligentă, montarea
panourilor de sticlă decoraţiv-intelingente,
crearea de spaţii private, montare de sticlă
de geamuri, montare de geamuri (lucrări cu
sticlă), instalare de structuri de construcții cu
sticlă, servicii de montare de sticlă de geamuri
pentru clădiri, furnizare de informații referitoare
la repararea sau întreținerea de mașini și
aparate pentru fabricarea articolelor din sticlă,
întreținerea lucrărilor de inginerie civilă, care
implică utilizarea echipamentelor de tăiere cu
jet de apă, vopsire și lăcuire, în domeniul
construcţiilor, vopsire de rame pentru ferestre,
vopsire, pentru suprafețe interioare și exterioare,
sablare (curăţare), servicii de curățare prin
sablare, izolarea pereților exteriori, construcție
de pereți diafragmă, construcție de pereți cortină,
construire de pereți despărțitori, instalarea
pereților despărțitori interiori, construcția de
pereți despărțitori pentru interior, servicii de
reparare pentru acoperiri pentru trepte.
40. Laminarea foilor de sticlă, restaurarea
(prelucrarea) suprafețelor din sticlă, tăiere de
panouri de sticlă, prelucrarea sticlei prin suflare
(sticlărie), colorarea foilor de sticlă prin tratarea
suprafeței, închiriere de mașini și aparate
pentru fabricarea sticlăriei, emailare, închirieri
de echipamente de tăiere, servicii de finisare
a tipăriturilor (tăiere), prelucrarea siliconului,
prelucrarea rășinilor epoxidice, prelucrare de
piese pentru alte persoane (servicii de prelucrare
mecanică), laminare, vopsire, servicii de vopsire,
servicii de sablare pentru terţi, imprimarea după
tipar a acoperirilor pentru pereți, tratament de
materiale, montarea peliculelor (filmelor) pe
ferestre, panouri, pereţi despărţitori şi altele
similare, în general pe orice suprafaţă vitrată, fie
ea plană sau curbă, aplicarea de folie inteligentă
autocolantă pe o sticlă deja montată, servicii
de asamblare şi montare de panouri, pereţi
despărţitori, ferestre pentru beneficiari, servicii
de asamblare şi montare a ferestrelor inteligente
în clădiri comerciale sau rezidenţiale, în vehicule,
acoperire cu folie subțire a componentelor
optice.

───────

(210) M 2021 01011
(151) 10/02/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

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

(540)
ARENA STARURILOR

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

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

───────

(210) M 2021 01012
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
BACTERIOSEPT

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

5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru

spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01013
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
NAPKLIN

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

5. Dezinfectanţi, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
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farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01014
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DR. KLIN

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

5. Dezinfectanţi, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru

distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01015
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
VIRUKLIN

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

5. Dezinfectanţi, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
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medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01016
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DR. SANITARY

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

5. Dezinfectanţi, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele

antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01017
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DEZIKLIN

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

5. Dezinfectanţi, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.
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───────

(210) M 2021 01018
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SEPTIPURE

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

5. Dezinfectanţi, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01019
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
KLINOPURE

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

5. Dezinfectanţi, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────
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(210) M 2021 01020
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
KlinAll

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

5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01021
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
KLINNEX

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

5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────
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(210) M 2021 01022
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DEZINOL

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

5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01023
(151) 10/02/2021
(732) EUROPE DEVELOPPEMENT

INTERNATIONAL R SA, SOS.
PIPERA 46D-46E-48, OREGON
PARK, CLADIREA B, PARTER,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MISIUNEA VERDE
LA Europa fm

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.03

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

clase:
9. Radiouri.
35. Publicitate radio și de televiziune.
38. Radiodifuziune şi transmitere de programe
radio, radiodifuziune sonoră digitală, difuzare de
programe radio.
41. Concerte muzicale pentru radio, emisiuni
de radio (programare), divertisment de radio
şi televiziune, montaj de programe radiofonice,
divertisment de radio şi televiziune.

───────
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(210) M 2021 01025
(151) 10/02/2021
(732) COFCO International (Beijing)

Co., LTD, 17/F, COFCO FORTUNE
PLAZA, NO. 8 CHAO YANG
MEN SOUTH ST., CHAO YANG
DISTRICT, BEIJING, CHINA

(740) Drakopoulos IP Services SRL,
STR. LUNEI NR.5, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
24.17.25

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

30. Orez, făină, noodles, cereale procesate,
preparate din cereale, făină de fasole, orz
decorticat, orz măcinat, hrişcă, procesată, șroturi
pentru consum uman, mâncăruri preparate pe
bază de tăiţei, macaroane, paste, cacao, cafea,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cafea, ceai, băuturi pe bază de ceai, zahăr,
dulciuri, produse de cofetărie, miere, fursecuri,
torturi/prăjituri, budinci, jiaozi, sushi, floricele de
porumb, gustări pe bază de cereale, amidon
alimentar, îngheţată, sare pentru gătit, sos
de soia, condimente, produse de asezonare,
drojdie pentru uz uman, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor, eterice şi a
uleiurilor esenţiale, preparate pentru întărirea
frişcăi, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, gluten preparat ca produs alimentar.

───────

(210) M 2021 01026
(151) 10/02/2021
(732) HOBBY HOME & DECO SRL, STR.

9 MAI NR. 33, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)
LUNA HOME

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile), mobile
(rafturi de -), rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
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din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice

pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), margini decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru mobilier, mese
decorative, coșuri decorative din paie, plăci
decorative din ipsos, articole decorative textile
(perne), coșuri decorative din răchită, plăci
decorative din ceară, coșuri decorative din
lemn, elemente decorative pentru ferestre,
perdele decorative din mărgele, cutii de
plastic decorative, cutii decorative de lemn,
plăci decorative din materiale plastice, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, panouri
decorative din lemn (mobilier), capace de piuliță
decorative (nemetalice), mobile decorative care
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produc sunete, decorațiuni pentru uși, din
plastic, decorațiuni din plastic pentru petreceri,
decorațiuni din ceramică pentru uși, decorațiuni
de perete din ceară, decorațiuni de perete,
din lemn, decorațiuni adezive de perete,
din lemn, decorațiuni din materiale plastice
pentru alimente, decorațiuni adezive de perete,
din ceară, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, toate aceste produse
cu exceptia: paturi, așternuturi, saltele și perne,
saltele de dormit, coșuri pentru copii, coșuri
pentru bebeluși, balansoare pentru copii, saltele,
perne gonflabile, altele decât cele pentru uz
medical, huse matlasate de saltele, perne mari,
perne decorative, perne de maternitate, perne
decorative, perne pentru alăptat, perne de sprijin
pentru cap, perne din latex, perne gonflabile,
perne decorative, perne umplute, așternuturi (cu
excepția lenjeriei de pat), perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată),
articole pentru organizarea hainelor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 20, 21, 22, 23, 24 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de agenții de import
și export, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date

computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
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pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet.

───────

(210) M 2021 01027
(151) 10/02/2021
(732) SISK CONTRACTOR S.R.L.,

PIAȚA UNIRII NR. 5, JUDEȚUL
SUCEAVA, RĂDĂUȚI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

GIBBS COFFEE

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 26.01.01; 05.07.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de cafenea, servicii de bar.

───────

(210) M 2021 01028
(151) 10/02/2021
(732) GROOMING WORLD SRL, STR.

VALERIAN PRESCUREA NR. 28,
AP. 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ALPHA PET

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.03; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, auriu, vișiniu,
maro

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

18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale.
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
animale vii, organisme pentru reproducere,
momeală, nu artificială, paturi și culcușuri pentru
animale, plante naturale, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere.
35. Publicitate, publicitate online, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate
prin corespondență, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate și marketing, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate și marketing.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale.

───────
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(210) M 2021 01029
(151) 10/02/2021
(732) HOBBY HOME & DECO SRL, STR.

9 MAI NR. 33, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

Luna Home

(531) Clasificare Viena:
13.01.06; 19.09.01; 12.01.15; 26.05.01;
27.05.01

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare

(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile),
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
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de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii

pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), margini decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru mobilier, mese
decorative, coșuri decorative din paie, plăci
decorative din ipsos, articole decorative textile
(perne), coșuri decorative din răchită, plăci
decorative din ceară, coșuri decorative din
lemn, elemente decorative pentru ferestre,
perdele decorative din mărgele, cutii de
plastic decorative, cutii decorative de lemn,
plăci decorative din materiale plastice, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, panouri
decorative din lemn (mobilier), capace de piuliță
decorative (nemetalice), mobile decorative care
produc sunete, decorațiuni pentru uși, din
plastic, decorațiuni din plastic pentru petreceri,
decorațiuni din ceramică pentru uși, decorațiuni
de perete din ceară, decorațiuni de perete,
din lemn, decorațiuni adezive de perete,
din lemn, decorațiuni din materiale plastice
pentru alimente, decorațiuni adezive de perete,
din ceară, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, toate aceste produse
cu exceptia: paturi, așternuturi, saltele și perne,
saltele de dormit, coșuri pentru copii, coșuri
pentru bebeluși, balansoare pentru copii, saltele,
perne gonflabile, altele decât cele pentru uz
medical, huse matlasate de saltele, perne mari,
perne decorative, perne de maternitate, perne
decorative, perne pentru alăptat, perne de sprijin
pentru cap, perne din latex, perne gonflabile,
perne decorative, perne umplute, așternuturi (cu
excepția lenjeriei de pat), perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată),
articole pentru organizarea hainelor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 20, 21, 22, 23, 24 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de agenții de import
și export, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
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cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale

și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet.

───────

(210) M 2021 01031
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
KLINOPRO

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

5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
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săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01032
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ALCHOSENSE

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

5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante

folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01033
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
VIRUSEPT

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

5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
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mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01034
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SEPTOLIN

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

5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de

contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01035
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
KLINOGEL

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

5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/02/2021

dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01036
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
AEROSAN

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

5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru

spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01037
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
KLINOWIPES

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

5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
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farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01038
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
KLINOL

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

5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru

distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01039
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
KLINO

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

5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
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medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01040
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
NEXTGUARD

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

5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele

antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01041
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
KLINODIOL

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

5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/02/2021

───────

(210) M 2021 01042
(151) 10/02/2021
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL 19 SC B AP 52,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 20392,
ROMANIA

(540)
REDTOZA

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

5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice.

───────

(210) M 2021 01043
(151) 10/02/2021
(732) CAFECHA SRL, STR. ARISTIDE

DEMETRIADE, NR. 1, SPATIUL
COMERCIAL TD 1A, CAM 1,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR.
33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Q APARTMENTS

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.10; 07.01.24

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

clase:
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, lucrări de construcție, servicii de
construcție de proprietăți, servicii de construcție
de case, servicii de construcție de clădiri, servicii
de construcție de proprietăți rezidențiale, servicii
de construcție de proprietăți comerciale, servicii
de construcție de clădiri de apartamente, servicii
de construcție de spații de cazare interioare,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, construcție de clădiri și de alte
structuri, inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor
de construcție).

───────
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(210) M 2021 01044
(151) 10/02/2021
(732) IULIAN SMALL & SMART

BUSINESS SRL, STR. TOAMNEI
NR 127, 0, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
REVISTA

PATRONATULUI ROMAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01045
(151) 10/02/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Bebe googoo

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 02.09.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
294C), albastru

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

3. Şerveţele umede cosmetice pentru îngrijirea
bebeluşului, șerveţele pentru bebeluşi
impregnate cu preparate de curăţare de uz
cosmetic, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu agenți de curățare, produse
nemedicinale de îngrijire pentru bebeluşi, loţiuni
nemedicinale pentru îngrijirea corpului pentru
bebeluşi, uleiuri pentru bebeluși nemedicinale,
uleiuri pentru copii nemedicinale, creme de corp
şi de față pentru bebeluși, creme de protecție
solară pentru bebeluși, pudră de talc pentru
toaletă, pudră pentru bebeluși pentru toaletă,
șampoane pentru bebeluși, geluri de duș pentru
bebeluși, spumante de baie pentru bebeluși,
creme de spălare pentru bebeluși, balsamuri de
păr pentru bebeluși, creme pentru schimbatul
scutecelor pentru bebeluși (nemedicinale),
săpunuri nemedicinale, preparate pentru spălare
pentru bebeluși, bețișoare de bumbac pentru uz
cosmetic.
5. Alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, alimente din lapte praf
pentru bebeluși, alimente pentru copii și sugari,
băuturi pentru copii mici, lapte praf (alimente
pentru sugari), lapte praf pentru copii mici,
lapte praf pentru sugari și copii mici, lapte-
formulă fără lactoză (pentru sugari), preparate
alimentare pentru bebeluși și sugari, suplimente
cu colostru, înlocuitori pentru laptele matern,
scutece de unică folosință pentru bebeluși,
scutece-chiloțel pentru bebeluși, scutece pentru
bebeluşi, chiloţei din celuloză, de unică folosinţă,
pentru învăţarea la oliţă, scutece-chilot de unică
folosinţă, pentru bebeluşi, scutece pentru copii,
din hârtie sau celuloză (de unică folosinţă),
scutece triunghiulare pentru copii (hârtie),
loțiuni si unguente anti-iritații pentru bebeluși,
pantaloni de unică folosință din celuloză pentru
fixarea scutecului bebelușului de uz medicinal,
scutece de înot, de unică folosință, pentru
bebeluși, unguente anti-iritații pentru bebeluși
de uz medicinal, prosoape sanitare/absorbante
sanitare.
7. Roboți de bucătărie electrici pentru alimentele
bebelușilor.
8. Tacâmuri speciale pentru bebeluși, agrafe de
păr pentru bebeluși si copii, linguri, furculițe și
cuțite de masă pentru bebeluși, seturi pentru
manichiură pentru copii.
9. Cântare pentru bebeluşi, dispozitive
de monitorizare a bebelușilor, dispozitive
electronice de supraveghere pentru bebeluși,
dispozitive pentru ascultarea și supravegherea
bebelușilor, dispozitive video de monitorizare a
bebelușilor, alarme la aparatele de supraveghere
pentru bebeluși.
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10. Tetine pentru bebeluşi / suzete pentru
bebeluşi, biberoane / sticle pentru bebeluşi,
supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, aspiratoare nazale pentru bebelusi,
cearşafuri pentru incontinenţă (aleze) pentru
bebeluși, suzete și tetine pentru bebeluși,
dispozitive pentru masaj gingival pentru
bebeluși, aparate, dispozitive și articole pentru
alăptarea bebelușilor, perne cu aer pentru
bebeluși (pentru uz medical), saltele cu aer
pentru bebeluși (de uz medical), termometre
pentru bebeluși pentru scopuri medicale, jucării
care zornăie cu inele pentru dentiție încorporate,
inele pentru erupția dentară, protecții pentru
biberoane.
11. Aparate pentru încălzirea biberoanelor
pentru bebeluși, aparate pentru încălzirea
mancării pentru bebeluși, aparate pentru
sterilizarea biberoanelor.
12. Cărucioare pentru copii, cărucioare pentru
bebeluși cu suporturi de bebeluși detașabile,
dispozitive de transport cu roți, pentru bebeluși,
huse pentru cărucioarele de copii, copertine
pentru cărucioarele de copii, plase împotriva
ţânţarilor adaptate pentru cărucioarele de copii,
scaune auto de siguranță pentru bebeluși,
scaune auto de siguranţă pentru copii, hamuri de
siguranţă pentru copii pentru scaune de vehicule,
huse pentru scaune de vehicule pentru copii,
dispozitive de reținere pentru vehicule folosite
pentru scaunele auto tip scoică pentru bebeluși,
genţi pentru cărucioare pentru bebeluşi, pentru
cărucioare pentru copii şi pentru sisteme de
călătorie pentru copii.
16. Bavete din hârtie pentru bebeluși si copii.
18. Suporturi de prins pe corp pentru transportul
copiilor, port-bebe, marsupii pentru transportul
copiilor, marsupii pentru cărat copiii, genţi
compartimentate pentru bebeluși si copii,
harnasamente pentru protecția bebelușilor și a
copiilor, hamuri pentru primii paşi, hamuri pentru
ghidarea copiilor.
20. Mobilier pentru bebeluși, paturi nemetalice
pentru bebeluși și copii, țarcuri de joacă
pentru bebeluși, hamacuri pentru copii, scaune
pentru bebeluși, premergătoare pentru bebeluși,
coșuri pentru bebeluși, coșuri pentru bebeluși
(pătuțuri), landouri, scaune adaptate pentru
bebeluși, bebeluși (scaune înalte pentru -),
pătuțuri-leagăn pentru bebeluși, pătuţuri de
voiaj pentru copii, perne antirostogolire pentru
bebeluși, perne pentru bebeluși, perne (altele
decât cele pentru uz medical) pentru susținerea
bebelușilor la examinare, leagăne electrice
pentru bebeluși, leagăne portabile cu rotile,
paturi portabile pentru bebeluși, saltele pentru

schimbarea bebeluşilor, mușamale pentru
schimbarea bebelușilor, scaune de masă
pentru bebeluși, mese și suporturi pentru
schimbarea bebelușilor, covorașe pentru țarcuri
de bebeluși, scaune de baie pentru bebeluși,
perne pentru sprijinirea capului bebelușilor,
perne pentru poziționarea capului la bebeluși,
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși
și copii (mobilier), scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada de
baie, scaune gonflabile pentru cadă, scaune
reductoare de toaletă, cădiţe pentru măsuţe
de schimbat copiii, elemente de siguranţă
pentru colţuri, elemente de siguranţă pentru
prize, sisteme de închidere de siguranţă
multifuncţionale, sisteme de închidere de
siguranţă pentru dulapuri, taburet înălţător anti-
derapant pentru baie pentru copii.
21. Cădițe de baie pentru bebeluși, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, cădiţe gonflabile
pentru bebeluşi, căzi de baie pliante pentru
bebeluși, suporturi pentru căzi de baie portabile
pentru bebeluși, oliţe pentru copii, veselă pentru
copii, sticle izolante pentru bebeluși și copii,
dispozitive pentru scurgerea biberoanelor, perii
pentru curățarea biberoanelor pentru bebeluși,
căni de tranziție pentru bebeluși și copii, periuțe
de dinți care se pun pe degete pentru bebeluși,
periuțe de dinți pentru copii, bureți de baie pentru
bebeluși și copii și alte articole de baie pentru
bebeluși și copii, respectiv bureţi de baie pentru
copii, bureţi suport cădiţă pentru copii, căni de
clătire pentru copii, căşti pentru ochi şi urechi
pentru copii, piepteni pentru copii, perii de păr
pentru bebeluși și copii.
24. Pături pentru bebeluși, lenjerie de pat pentru
bebeluși, săculeți de dormit pentru bebeluși, saci
de dormit pentru bebeluși, prosoape (materiale
textile) folosite pentru bebeluși, pânze pentru
schimbarea scutecelor pentru bebeluși.
25. Chiloței pentru bebeluși, costume de
bebeluși, bluzițe pentru bebeluși, pantofi pentru
bebeluși, încălțăminte pentru bebeluși, ghetuțe
pentru bebeluși, combinezoane pentru bebeluși,
pantalonași pentru bebeluși, sandale pentru
bebeluși, ghete pentru bebeluși, botoșei tricotați
pentru bebeluși, lenjerie de corp pentru bebeluși,
botoșei (încălțăminte din lână pentru bebeluși),
articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), trusouri pentru copii (îmbrăcăminte),
bavete pentru copii (nu din hârtie), articole de
acoperit capul pentru bebeluși.
27. Covorașe de joaca pentru copii.
28. Jucării, jucării pentru bebeluși, leagăne
pentru bebeluși, scaune de leagăn pentru
bebeluși, saltele de joacă pentru bebeluși, jocuri
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pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor, jucării
cu activități multiple pentru bebeluși, zornăitoare
pentru bebeluși care conțin inele de dentiție.

───────

(210) M 2021 01048
(151) 10/02/2021
(732) BRIDGESTONE LICENSING

SERVICES, INC., 200 4TH
AVENUE SOUTH, SUITE 100,,
NASHVILLE, 37201, TENNESSEE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882,
ROMANIA

(540)

Firestone

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

12. Arcuri de aer (suspensie pentru vehicule).
───────

(210) M 2021 01049
(151) 10/02/2021
(732) SC UNIREA PRES SRL, STR.

DECEBAL NR. 27, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, 510093, ALBA,
ROMANIA

(540)
HOTEL AURA UNIRII

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

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

───────

(210) M 2021 01051
(151) 10/02/2021
(732) OLTINA IMPEX PROD COM SRL,

STR. SOCULUI NR. 20A, JUD.
PRAHOVA, URLATI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Grâu ușor

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 05.07.02; 27.05.01; 27.05.08

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

clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de panificaţie, produse de brutărie,
produse de patiserie, produse de cofetărie.
35. Regruparea în beneficiul terţilor, a
produselor făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de panificatie, produse de brutărie,
produse de patiserie şi produse de cofetărie
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vânzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
de comercializare în spaţiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
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produselor proprii şi ale terţilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 01052
(151) 10/02/2021
(732) OLTINA IMPEX PROD COM SRL,

STR. SOCULUI NR. 20A, JUD.
PRAHOVA, URLATI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUD. BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
GRÂU UȘOR

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de panificatie, produse de brutarie,
produse de patiserie, produse de cofetărie.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a
produselor făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de panificatie, produse de brutarie,
produse de patiserie şi produse de cofetărie
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
de comercializare in spatiu fizic si/ sau
online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de

târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 01053
(151) 10/02/2021
(732) IONUT - MIREL GIUBALCA, STR.

BICAZ, NR. 60, BL. 60, SC. 1, ET.
1, AP. 15, JUDETUL GORJ, TIRGU
JIU, GORJ, ROMANIA

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

(540)
ORYON IMOBILIARE

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenții de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
comert cu amanuntul si cu ridicata, comerț si
servicii de informare a consumatorilor, compilare
computerizată a listelor cu clienți, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, compilare
computerizată a datelor din gestiunea stocurilor,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
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de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire de
documente comerciale, servicii de inventariere
de mărfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiză de marketing
în domeniul imobiliar, licitaţii în domeniul
imobiliar, marketing imobiliar, organizare și
coordonare de licitații imobiliare, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, servicii de
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
servicii administrative referitoare la trimiteri către
antreprenori generali în construcții, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale de
construcții, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
de construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje de construcții, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale.
36. Achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), acordare de credite imobiliare, acordare
de finanțare pentru dezvoltarea imobiliară,
acordare de finanțare pentru promovarea
imobiliară, acordarea de garanții financiare
pentru bunurile imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, administrare de proprietăți
imobiliare, administrare fiduciară de proprietăți
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, afaceri
imobiliare, agenți imobiliari, agenție imobiliară,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
agenții de închiriere de proprietăți imobiliare
(apartamente), agenții imobiliare, agențiile
imobiliare, asigurare de proprietăți imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
asistență în materie de achiziții și interese
financiare în domeniul imobiliar, brokeraj
cu garanții reale imobiliare, brokeraj cu

proprietăți imobiliare, brokeraj de proprietăți
imobiliare, brokeraj imobiliar, colectarea
datoriilor aferente închirierii proprietăților
imobiliare, consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, consultanță
imobiliară, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, coproprietate imobiliară,
estimări financiare (asigurări, bănci, proprietăți
imobiliare), evaluare de cereri de despăgubire
pentru proprietățile imobiliare, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, evaluarea
financiară a proprietății personale și imobiliare,
evaluări de proprietăți imobiliare, finanțare
imobiliară, finanțare în domeniul proprietăților
imobiliare, finanțarea creditelor imobiliare,
finanțarea proiectelor de dezvoltare imobiliară,
formare de consorții imobiliare, furnizare de
informații în legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare, furnizare de informații privind piața
proprietăților (imobiliară), furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, evaluări imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații pentru birouri (imobiliare), intermediere
de contracte de împrumut cu garanție
imobiliară, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere de închirieri de proprietăți
imobiliare, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
privind proprietatea comună a unei
proprietăți imobiliare, investiții de capital
în proprietăți imobiliare, investiții imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, organizare de închirieri
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, planificare de investiții
imobiliare, planificare imobiliară (activități
financiare), estimări de proprietăți imobiliare,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii ale agențiilor
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imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii ale agențiilor imobiliare, servicii ale
agențiilor imobiliare de spații comerciale, servicii
ale agenților imobiliari, servicii ale agentului
imobiliar, servicii de achiziții imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru malluri de cumpărături, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru locații
pentru divertisment, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații industriale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul agriculturii, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, servicii de asigurări cu privire
la bunuri imobiliare, servicii de asigurări în
domeniul proprietăților imobiliare, servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de brokeraj
de proprietăți imobiliare, servicii de brokeraj
financiar în domeniul imobiliar, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăților imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de consultanță în materie de
bunuri imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, servicii de finanțare
privind dezvoltarea proprietăților imobiliare,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
servicii de gestiune imobiliară pentru complexe
de clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de împrumuturi imobiliare, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar

(servicii financiare), servicii de investiții în
proprietăți imobiliare, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de prelungire a contractelor de
închiriere pentru proprietăți imobiliare, servicii
de tip escrow pentru bunuri imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii financiare pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare și
clădirile, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare, servicii imobiliare, servicii imobiliare
privind gestionarea investițiilor imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, acordare de finanțare
pentru construcții civile, asigurarea finanțării
pentru proiecte de construcții, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, întocmire de
rapoarte financiare referitoare la proiecte
de construcții, servicii de asigurare pentru
industria construcțiilor, servicii de planificare
financiară privind proiectele de construcții,
consiliere referitoare la ipoteci pentru proprietăți
rezidențiale, consultanță privind investițiile
rezidențiale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale.
37. Servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții, clădiri
și construcții subacvatice, construcții, construcții
civile, construcții de bazine de înot, construcții
de case pe bază de comandă, construcții
de cheiuri, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri instituționale, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții de
clădiri rezidențiale, construcții de drumuri pe
bază de comandă, construcții de infrastructură
civilă, construcții de infrastructură energetică,
construcții de infrastructură pentru comunicații,
construcții de infrastructură, construcții de
inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală, construcții de instalații de stocare
subterană, construcții de locuințe pe bază
de comandă, construcții de poduri pe bază
de comandă, construcții de șosele, construcții
de străzi, construcții de terase, construcții
navale, construcții pe uscat (onshore), construcții
pentru infrastructură feroviară, construcții
și demolări de clădiri, construcții rutiere,
construcții și reparații de clădiri, construcții
subacvatice, construcții subterane, construire
de fundații pentru structuri de construcții
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civile, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, consultații
pentru construcții, curățarea terenurilor pentru
construcții, demolare de construcții civile,
demolări de construcții, edificare construcții
prefabricate, eliminarea molozului din clădiri
(servicii de construcții), executare de cofraje
pentru construcții civile, executare de cofraje
pentru construcții, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, furnizare de informații
pentru construcții, referitoare la lucrări publice,
furnizare de informații privind închirierea de
mașini și aparate de construcții, furnizare de
informații privind construcții folosind mijloace
electronice, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de mașini și aparate
de construcții, furnizare de informații referitoare
la industria construcțiilor, impermeabilizarea
construcțiilor, închiriere de echipamente de
construcții, închiriere de macarale (echipament
de construcții), închiriere de platforme de lucru
elevatoare destinate utilizării în construcții,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, închirieri de utilaje pentru construcții,
informații privind închirierea de echipament
pentru construcții, informații în domeniul
construcțiilor, informații în materie de construcții,
instalare de elemente fabricate de construcții,
instalare de elemente prefabricate pentru
construcții, instalare de schele pentru construcții
și platforme pentru lucrări și construcții, instalare
de schele pentru construcții civile, instalare de
schele pentru construcții, instalare de structuri
de construcții cu sticlă, instalare de utilități pe
șantiere de construcții, lucrări de construcții de
inginerie civilă, lucrări de construcții subterane
cu privire la conducte, lucrări de construcții
subterane legate de canale de scurgere, lucrări
de construcții subterane legate de pozarea
drenurilor, lucrări de construcții subterane legate
de țevile de alimentare cu apă, lucrări de
construcții subterane legate de instalații sanitare,
lucrări de etanșeizare (construcții), lucrări de
izolare a clădirilor (construcții), lucrări de
reparații în construcții, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, nivelarea terenurilor
pentru construcții, pregătirea terenului pentru
construcții, realizarea de construcții cu caracter
industrial, repararea construcțiilor deteriorate
de păsări, reparații de construcții, reparații
în construcții, reparații sau întreținere de
mașini și aparate pentru construcții, ridicare
de construcții structurale din oțel, ridicare de
construcții temporare pentru evenimente în aer
liber, servicii ale contractanților generali în
domeniul construcțiilor, servicii ale geamgiilor

pentru vehicule folosite în construcții, servicii
de binefacere în materie de construcții, servicii
de cămășuială pentru întreținerea instalațiilor de
construcții marine, servicii de cămășuială pentru
repararea instalațiilor de construcții industriale,
servicii de cămășuială pentru întreținerea
instalațiilor de construcții industriale, servicii
de cămășuială pentru repararea instalațiilor de
construcții marine, servicii de construcții, servicii
de construcții civile, servicii de construcții de
echipamente de apărare pentru nave, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
de structuri temporare, servicii de construcții
hidraulice, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, servicii de construcții
referitoare la clădiri de uz industrial, servicii
de construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de informații și consultanță cu privire
la construcții, servicii de management în
construcții, servicii de ridicare mecanică pentru
industria construcțiilor, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte
de construcții, sudură de structuri din oțel
pentru construcții, supervizare (conducere) de
lucrări de construcții, supervizarea construcțiilor
pe șantier, supraveghere a lucrărilor
de construcții, supravegherea construcțiilor
submarine, supravegherea construcțiilor incluse
în proiecte de inginerie civilă, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, transport cu troliul de
clădiri și construcții, construcție de proprietăți
rezidențiale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, curățarea clădirilor
rezidențiale, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/02/2021

(210) M 2021 01054
(151) 10/02/2021
(732) ANIVERSARII IMOB CONSULT

SRL, INTRAREA ANIVERSĂRII
NR. 41, ET. 4, MODUL 608,
BUCURESTI, 031463, ROMANIA

(540)

DR. CLEAN ESPERT ÎN
CURĂȚENIE ȘI DEZINFECȚIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.01.01

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

clase:
37. Dezinfecție.

───────

(210) M 2021 01055
(151) 10/02/2021
(732) REIMAGINUM S.R.L., COMUNA

CHIOJDENI, JUDETUL VRANCEA,
SAT PODURILE, 627070,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
REVAMA

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

9. Carcase pentru telefoane mobile, suporturi
pentru telefoane mobile, etuiuri pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane mobile, cabluri
usb pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, conectoare pentru telefoane mobile
pentru vehicule, seturi de căști pentru telefoanele

mobile, capace mufă antipraf pentru telefoanele
mobile, căști fără fir folosite cu telefoane mobile,
huse de tip flip pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane mobile, din pânză sau material
textil, adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, unități
flash usb cu microconectoare usb compatibile
cu telefoanele mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele, huse
pentru tablete, huse din piele pentru tablete, folii
de protecție pentru tablete, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente.

───────

(210) M 2021 01056
(151) 10/02/2021
(732) ROMIND SERV SRL, BD. 1 MAI

NR. 3, BL. 32, SC. 1, ET. 2, AP. 9,
JUDETUL CALARASI, CALARASI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)
PRINTERMAG

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

35. Servicii de agenții de import export de
consumabile (materie primă) şi accesorii pentru
cartuşe de imprimerie, regruparea în avantajul
terţilor a produselor de birotică (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod. servicii de
scanare,copiere si printare (lucrări de birou).

───────
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(210) M 2021 01057
(151) 10/02/2021
(732) ROPLANT SRL, STR. LANII 49A,

CAM.1, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Herbory by Roplant

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.11

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
5535, 355)

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

31. Plante și flori naturale, semințe naturale
pentru plantare, semințe de plantat, semințe de
flori pentru plantare, semințe de iarbă pentru
plantare, semințe pentru horticultură, semințe
pentru semănat, produse pentru însămânțare
(semințe).
35. Publicitate, organizarea și managementul
afacerilor, inclusiv administrarea personalului.
37. Servicii de construcții.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
42. Creare de ilustrații grafice.
44. Servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii de arhitectură peisageră.

───────

(210) M 2021 01058
(151) 10/02/2021
(732) ISOGREEN TM SRL-D, STR.

1 MAI, BL. F32, SC. 1, AP. 4,
JUDETUL TELEORMAN, TURNU
MAGURELE, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

Isogreen

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
inchis, verde, negru

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

17. Articole termoizolante, bandă izolantă,
folii izolante, panouri izolante, plăci izolante,
materiale izolante, vată minerală (izolant),
izolanți pentru protecția clădirilor, materiale
izolante pentru construcții, plăci și dale izolante,
compoziții izolante contra umidității în construcții,
materiale și articole izolante și opritoare, foi de
celuloză folosite în fabricație, plăci din acetat
de celuloză folosite în fabricație, materiale pe
bază de celuloză comprimate sub formă plană
(semifabricate), fibre pentru izolație, altele decât
cele utilizate la produsele textile, țesături din fibre
organice utilizate pentru izolare, țesături din fibre
naturale utilizate pentru izolare, materiale din
fibre obținute prin procedee chimice folosite ca
izolații, materiale confecționate din fibre sintetice
și naturale amestecate folosite ca izolații.

───────

(210) M 2021 01059
(151) 10/02/2021
(732) TIBERIU-CONSTANTIN

TURBUREANU, DRUMUL SĂRII
NR. 20, BL. A42, SC. 2, ET. 1,
AP. 25, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Coliberator

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Componente hardware pentru calculator,
software.

───────

(210) M 2021 01060
(151) 10/02/2021
(732) SC K. PROMOTION SRL, STR.

DUZILOR, NR 48, BL. P 13, AP. 14,
JUDETUL ILFOV, PANTELIMON,
ILFOV, ROMANIA

(540)

BRANIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#107689)

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 01061
(151) 10/02/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

STR. VIRTUTII 148, SECTOR 6,
BUCURESTI, 040232, ROMANIA

(540)

tazz NECENZZURAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii

(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii pentru dispozitive mobile.
35. Servicii de promovare şi publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, administrarea afacerilor în domeniul
transportului şi livrărilor, servicii de management
al afacerilor în domeniul transportului şi livrării,
servicii de plasare de comenzi, servicii de
comenzi de alimente şi băcănie, servicii de
comenzi şi livrări de produse, servicii de
comenzi pe calculator, servicii de comenzi
online, lucrări de birou, servicii de magazin de
vânzare cu amănuntul online, servicii de băcănii
online, servicii de cumparaturi prin compararea
preturilor, monitorizarea, administrarea şi
urmărirea livrărilor de pachete, monitorizare
şi urmărire pentru firme de transporturi de
colete pentru a asigura livrarea în timp real,
servicii de consultanţă pentru managementul
transporturilor în domeniul transportului şi livrării,
furnizare de informaţii i de informa ii de
localizare pentru ter i cu privire la statutul
la preluare şi livrare prin acces la internet i
telefon, servicii de urmărire, şi anume urmărirea
electronică a pachetelor şi documentelor pentru
alte persoane, furnizarea unui sistem pe
bază web şi de portaluri online, în domeniul
comerţului persoană fizică-firmă, permiţând
clienţilor să introducă, să administreze şi să
modifice informaţiile privind preferinţele lor de
consumatori, pentru a fi folosite de comercianţi în
scopul creării şi administrării de oferte în vederea
trimiterii spre clienţi, promovare a vânzarilor
prin programe de fidelizare a clientilor, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale si/sau publicitare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata si
cu amanuntul, furnizarea unei piete online pentru
cumparatorii si vânzatorii de bunuri si servicii,
servicii de vânzare cu amanuntul şi cu ridicata
inclusiv în cadrul vânzarii online.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi stocare de produse.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2021 01062
(151) 10/02/2021
(732) BLACK SHEEP COFFEE SHOP

SRL, CALEA DOROBANTI NR.
36-40, SC. B, ET. 1, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET MIDIASEN
INNOVATIONS, CALEA TRAIAN
NR. 4A, AP. 44, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

BLACK SHEEP COFFEE SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.01

(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).
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 01063
(151) 10/02/2021
(732) ENRON COMMERCE ONLINE

SRL, STR. CUCUTEI NR. 2,
JUDETUL NEAMT, ROMAN,
611157, NEAMȚ, ROMANIA

(540)
FLUXSHOP

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
achiziții de produse în numele societăților
terțe, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, servicii de
agenții de import-export, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
consultanță privind tehnicile de vânzare și
programele de vânzare, cotații de preț pentru
produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, evaluare prin compararea
prețurilor la cazare, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, consultanță privind comerțul în
barter, furnizarea de informatii privind bunurile
de larg consum, furnizarea de informații de
piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, furnizarea de servicii online
de comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
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de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la pachete media,
organizare de abonamente la servicii de internet,
organizare de abonamente la servicii telefonice,
organizare de abonamente la un canal de
televiziune, organizare de abonamente la ziare
electronice, organizare și coordonare de vânzări
de animale, organizare și coordonare de vânzări
de bovine, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, planificarea de
abonamente la ziare, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
de abonamente la ziare, pentru terți, servicii
de achiziții, servicii de achiziții de cupoane
pentru alte persoane, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de analiză a
prețurilor, servicii de aprovizionare cu articole
de birou pentru terți, servicii de aprovizionare
cu băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de
bunuri pentru alte întreprinderi), servicii de
aprovizionare pentru terți (achiziții de bunuri
și servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comparare
a prețurilor, servicii de comparare a prețurilor
la energie, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de consiliere și

consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor firme,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de cumpărături prin compararea
prețurilor, servicii de externalizare sub formă de
organizare de achiziții de produse pentru alte
persoane, servicii de intermediere comercială
referitoare la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere de afaceri cu
privire la corelarea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, servicii pentru
promovarea exporturilor, servii de abonamente
la publicații, pentru terți, vânzare prin licitație
publică, servicii de abonamente la servicii de
telecomunicații pentru terți.

───────

(210) M 2021 01065
(151) 10/02/2021
(732) MIHAI-CLAUDIU NISTOR, STR.

MUNCII NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, VICTORIA, BRAȘOV,
ROMANIA
RAZVAN-DORIN ALEMAN, STR.
TURDA NR. 8, JUDEȚUL SIBIU,
MEDIAS, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

GOPUBLISH

(531) Clasificare Viena:
20.01.03; 20.07.01; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
alb, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere lingvistică, consultanță
editorială, servicii de biblioteci de cercetare
dotate cu lucrări de referință și arhive
documentare, furnizare de publicații on-line,
furnizare de publicații electronice, publicare
de buletine informative, publicare de broșuri,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
organizare de cursuri, furnizare de cursuri
educaționale, învățământ, educație, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, activități
culturale, publicare multimedia, publicare de
manuale, publicare de ziare, pregătirea de
texte pentru publicare, altele decât cele
publicitare, servicii de consultanță în domeniul
editorial, consultanță în materie de formare,
instruire, furnizare de cursuri de instruire
online, coaching personal (formare), asistență
profesională individualizată (coaching), servicii
educaționale de tip coaching, consiliere și
coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), cursuri de
formare, producție audio și video și fotografie,
servicii de scriere pentru bloguri, altele decât
cele publicitare, seminarii educative (instruire),
furnizarea de informații referitoare la activitatea
editorială, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizare de webinare.

───────

(210) M 2021 01066
(151) 10/02/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL

SA, STRADA VIRTUTII NR.
148, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Alconnaisseur

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de cercetare
de piață privind fidelizarea clienților, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienți, servicii

de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare de
afaceri, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul relației cu clienții,
consiliere cu privire la produse de consum,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, organizare de cumpărări colective,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
regruparea, pentru alte persoane, de diverse
servicii de asigurări, pentru a permite clienților
să compare și să cumpere comod aceste
servicii, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de agenţii de import și export, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul referitoare
la vânzarea, distribuția și comercializare de
produse, distribuirea de eşantioane.

───────
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(210) M 2021 01067
(151) 10/02/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD.,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

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

(540)

magic jackpot

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 29.01.11; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17

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

clase:
9. Software pentru jocuri de noroc, aplicații
software pentru pariuri sportive, aplicații software
pentru jocuri de noroc, aplicații software,
descărcabile, software pentru administrare de
cazinouri, jocuri de cazinou interactive furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile (software), software pentru
jocuri pe calculator, stocate, programe de jocuri
pe calculator multimedia interactive, aplicatii
mobile, aplicații descărcabile destinate utilizării
cu dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile referitoare la jocuri de noroc,
podcast-uri descărcabile cu privire la jocuri de
noroc, hardware pentru jocuri și jocuri de noroc.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de
jocuri de noroc la distanță, servicii de jocuri
de noroc furnizate on-line prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, servicii de jocuri de noroc la distanță
de tip cazinou, servicii de cazinou interactiv
furnizate prin intermediul unui calculator sau al
unei platforme mobile, servicii de pariuri online,
servicii oferite de cazinouri, servicii de cazinou
on-line, furnizarea de facilităţi pentru cazinouri
(jocuri de noroc), închiriere de jocuri de cazinou,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, oganizarea de loterii, furnizarea

on-line de informații privind jocurile de noroc,
servicii de jocuri de calculator interactive, creare
(redactare) de podcast-uri cu privire la jocuri de
noroc.

───────

(210) M 2021 01068
(151) 10/02/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD.,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

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

(540)

magic jackpot

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 01.01.02

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

clase:
9. Software pentru jocuri de noroc, aplicații
software pentru pariuri sportive, aplicații software
pentru jocuri de noroc, aplicații software,
descărcabile, software pentru administrare de
cazinouri, jocuri de cazinou interactive furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile (software), software pentru
jocuri pe calculator, stocate, programe de jocuri
pe calculator multimedia interactive, aplicatii
mobile, aplicații descărcabile destinate utilizării
cu dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile referitoare la jocuri de noroc,
podcast-uri descărcabile cu privire la jocuri de
noroc, hardware pentru jocuri și jocuri de noroc.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de
jocuri de noroc la distanță, servicii de jocuri
de noroc furnizate on-line prin intermediul



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/02/2021

unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, servicii de jocuri de noroc la distanță
de tip cazinou, servicii de cazinou interactiv
furnizate prin intermediul unui calculator sau al
unei platforme mobile, servicii de pariuri online,
servicii oferite de cazinouri, servicii de cazinou
on-line, furnizarea de facilităţi pentru cazinouri
(jocuri de noroc), închiriere de jocuri de cazinou,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, oganizarea de loterii, furnizarea
on-line de informații privind jocurile de noroc,
servicii de jocuri de calculator interactive, creare
(redactare) de podcast-uri cu privire la jocuri de
noroc.

───────
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CERERILE  DE ÎNREGISTRARE MARCA, 
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COMUNITARĂ   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII 

PERIOADEI DE OBSERVAŢII 



(210) M 2020 09053
(151) 09/09/2016
(732) Kerry Luxembourg S.a.r.l., 17

RUE ANTOINE JANS, L- 1820,
LUXEMBOURG, LUXEMBURG

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

(540)

TasteSense

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

1. Amelioratori de arome pentru mâncăruri,
băuturi și produse pentru îngrijire orală, aditivi
pe bază de produse chimice pentru alimente,
băuturi şi produse pentru igienă orală.
29. Fructe, legume și extracte pe bază naturală
folosite ca aditivi la fabricarea de alimente și
băuturi.
30. Arome şi aditivi, altele decât uleiuri esențiale
pentru alimente, băuturi și produse de îngrijire
orală.

───────
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