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Cereri Mărci publicate în 17/03/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 01737 10/03/2021 WEST TRADE & MARKETING

SRL
FLEXI

2 M 2021 01738 10/03/2021 REGAL FRM ANDREI SRL PERITA

3 M 2021 01875 10/03/2021 ASOCIATIA COMUNELOR DIN
ROMANIA

Albina românească

4 M 2021 01876 10/03/2021 AMA ATRACTIV GROUP S.R.L BODY WORKSHOP FITNESS &
HEALTH CENTRE

5 M 2021 01877 10/03/2021 ND PHARMA SRL BIOPROTECT

6 M 2021 01878 10/03/2021 S&M DUAL INVEST SRL SETHEI

7 M 2021 01879 10/03/2021 SANDA CARAMALAU Academia de Fotbal - Germana

8 M 2021 01880 10/03/2021 HAPPY PIGS AVI SRL HAPPY PIGS AVI

9 M 2021 01881 10/03/2021 ANDREEA GEORGIANA
GAITAN

BIOde10

10 M 2021 01882 10/03/2021 SC BERNADY SQUARE
RESTAURANT&HOTEL SRL

Haller Boutique

11 M 2021 01883 10/03/2021 HAPPY GOODFRUIT SRL HAPPY FRUIT est 1983

12 M 2021 01884 10/03/2021 EXPERT CONSULTING SRL e EXPERT CONSULTING
CONSULTANŢĂ ŞI INSTRUIRE
PENTRU AFACERI

13 M 2021 01885 10/03/2021 LOVE HOME SRL LOVE HOME Enjoy your life

14 M 2021 01886 10/03/2021 MORO GRAND IDEA SRL stejart.ro fotografie pe lemn

15 M 2021 01887 10/03/2021 SC HISTERIA WORLD SRL
ANCA DANIELA PETRAS

natural HYSTERIA

16 M 2021 01888 10/03/2021 MAISON DE LUXE SRL Maison de Luxe

17 M 2021 01890 10/03/2021 TELGO RBCS FOR GSM SRL TELGORBCS

18 M 2021 01891 10/03/2021 SC GENERAL MEMBRANE SA GENERAL IZOLROST

19 M 2021 01892 10/03/2021 SC GENERAL MEMBRANE SA GENERAL TOPIZOL

20 M 2021 01893 10/03/2021 GIURGIU TEODOR
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

FRAPPANT

21 M 2021 01894 10/03/2021 GIURGIU TEODOR
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

ADEODATUS

22 M 2021 01895 10/03/2021 TEODORA TABĂRĂ R

23 M 2021 01898 10/03/2021 LAGUNA SERV S.R.L. LAGUNA mobilă pentru acasă
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 01899 10/03/2021 SC CITYMEDIA CONSULTING

S.R.L.
CTnews

25 M 2021 01900 10/03/2021 NOVA FARM SRL NOVA farm

26 M 2021 01901 10/03/2021 SC KAROUA S.R.L. KAROUA PRODUSE
PROASPETE

27 M 2021 01902 10/03/2021 NOVA FARM SRL NOVA farm FARMACIE

28 M 2021 01903 10/03/2021 GHITU IONUT - MARIUS PARC AVENTURA RÂNCA

29 M 2021 01904 10/03/2021 GIURGIU TEODOR
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

TEODOR

30 M 2021 01905 10/03/2021 CONLIN LUCIA SRL Linvidia

31 M 2021 01906 10/03/2021 BIANCA ZEN CONSULTING
S.R.L.

Bianca Zen

32 M 2021 01907 10/03/2021 RĂDUCU-MIHAI GRECU MEDITERANA TOUR

33 M 2021 01908 10/03/2021 PSIHOBOOKS SRL PSIHOBOOKS

34 M 2021 01909 10/03/2021 C & M PACKING SRL 360 GROUP

35 M 2021 01910 10/03/2021 FLORIN IACOB AMODORMIRE.RO

36 M 2021 01911 10/03/2021 FLORIN IACOB RUBINO

37 M 2021 01912 10/03/2021 FLORIN IACOB SALTELEPATURI.RO MADE IN
BANAT

38 M 2021 01913 10/03/2021 ASOCIATIA D3M E T A J artist-run space

39 M 2021 01914 10/03/2021 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV MIZILIC

40 M 2021 01915 10/03/2021 OCTAVIAN MIHAI POZDERCA RIBS & RAMEN

41 M 2021 01916 10/03/2021 ALINA-IOANA AXINTE Dulceața Răzeșei

42 M 2021 01917 10/03/2021 VIILE BUDUREASCA SRL BRIGHT MAIDEN

43 M 2021 01918 10/03/2021 FADI ZEIN PAPPA CHILLIZZ

44 M 2021 01919 10/03/2021 YOOKONEK SRL Gallus

45 M 2021 01920 10/03/2021 SILVIU POPESCU Păi, da!

46 M 2021 01921 10/03/2021 SOLO OPTIC LOOK S.R.L. Caroline Line Eyewear

47 M 2021 01922 10/03/2021 CRISTIAN MATEI LA BEA EST 2020 Cu exceptia
ciorbelor, bem tot!

48 M 2021 01923 10/03/2021 INOVAGATE SRL Sudinstal
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(210) M 2021 01737
(151) 10/03/2021
(732) WEST TRADE & MARKETING

SRL, STRADA ARMONIEI 94,
1, JUDEŢ ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)
FLEXI

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate nemedicinale pentru îngrijirea
animalelor, produse pentru toaletă nemedicinale,
uleiuri esențiale și extracte aromatice.
21. Ustensile de uz menajer pentru curățat,
perii și materiale pentru perii, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
distribuitoare de bile demachiante din bumbac,
dispozitive pentru săpun lichid, dispensere de
șervețele pentru față, distribuitoare de lichide
pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
prosoape de hârtie, distribuitoare de prosoape
de mâini, care nu sunt fixe, distribuitoare de
role de hârtie igienică, distribuitoare pentru
cosmetice, distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), distribuitoare pentru
săpun lichid (pentru uz casnic), dozatoare de gel
de duș, dozatoare de săpun, dozatoare de săpun
de mâini, dozatoare pentru creme de îngrijire
a pielii, dozatoare pentru șampon, etajere
pentru cadă din material plastic, distribuitoare
de hârtie igienică, suporturi pentru role de
hârtie igienică, inele pentru prosoape, inele
pentru prosoape (accesorii de baie), inele
pentru prosop (din metal prețios), inele pentru
prosop, nu din metal prețios, inele și bare
pentru suportul prosoapelor, lavoare (lighene,
nu părți ale instalațiilor sanitare), lavoare
pentru baie (chiuvete), pulverizatoare de parfum
(atomizatoare), pulverizatoare de uz casnic,
rafturi pentru geluri de duș, rafturi pentru
preparate de curățare a corpului, rafturi pentru
prosoape, rafturi pentru săpun de mâini, rafturi
pentru șampon, recipiente pentru bărbierit,
recipiente pentru loțiuni, goale, de uz casnic,
recipiente pentru săpun, savoniere, suporturi de
pahare pentru baie, suporturi de perete pentru
săpun, suporturi pentru bureți, suporturi pentru

bureți demachianți, suporturi pentru cosmetice,
suporturi pentru căzi de baie portabile pentru
bebeluși, suporturi pentru gel de duș, suporturi
pentru perii de toaletă, suporturi pentru perii
pentru closet, suporturi pentru hârtia de toaletă,
suporturi pentru periile de wc, suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, suporturi pentru
săpun, suporturi pentru prosoape, suporturi
pentru role de hârtie igienică, suporturi pentru
săpun de mâini, suporturi pentru săpun lichid,
suporturi pentru săpunuri, suporturi pentru
șampoane, suporturi verticale pentru hârtie
igienică, vase din ceramică.

───────

(210) M 2021 01738
(151) 10/03/2021
(732) REGAL FRM ANDREI SRL, SAT

MATCA, COMUNA MATCA , NR
369, JUDEŢ GALAŢI, MATCA,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)
PERITA

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
aşternuturi pentru animale, produse alimentare
și hrană pentru animale.

───────
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(210) M 2021 01875
(151) 10/03/2021
(732) ASOCIATIA COMUNELOR DIN

ROMANIA , STR. VLAD TEPES
NR. 18, JUD. DAMBOVITA,
COMUNA VULCANA-BĂI, 137535,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Albina românească

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10

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

clase:
16. Publicaţie (revistă) în format letric (tipărituri).
35. Servicii de comerţ cu reviste tipărite sau
în format electronic, publicitate prin reviste ce
includ materiale publicitare.
41. Furnizarea unei publicaţii (reviste), online,
nedescărcabile, ce are drept scop educaţia/
instruirea, furnizarea unei publicaţii (reviste) ce
are drept scop educaţia/instruirea.

───────

(210) M 2021 01876
(151) 10/03/2021
(732) AMA ATRACTIV GROUP S.R.L,

STR. SAFIRULUI NR, 32A, ET. 1,
JUD ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BODY WORKSHOP FITNESS
& HEALTH CENTRE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 17.03.11; 27.01.06

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
băuturi fără alcool, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de orez și soia, băuturi energizante, băuturi
izotonice, băuturi sportive bogate în proteine.
41. Servicii de educație sau instruire, servicii
de divertisment, amuzament sau recreaţia
persoanelor, servicii de antrenament de sport şi
fitness.

───────

(210) M 2021 01877
(151) 10/03/2021
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI 197, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)
BIOPROTECT

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

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

───────
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(210) M 2021 01878
(151) 10/03/2021
(732) S&M DUAL INVEST SRL, STR.

OITUZ, NR. 30A, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

SETHEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 01.07.06

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2021 01879
(151) 10/03/2021
(732) SANDA CARAMALAU, STR.

BRAILEI, NR. 220, BL. C8, SC. 1,
ET. 6, AP. 24, JUD. GALATI, MUN.
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(540)
Academia de

Fotbal - Germana
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități sportive și culturale,
acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, ateliere recreative, certificare de
competențe profesionale, certificare de servicii
de educație, servicii de cIuburi de fani, educație
și instruire, furnizare de divertisment online
sub formă de campionate sportive fantastice,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet, furnizare de informații despre
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă

largă, fără fir și online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații în materie de recreere,
furnizare de instalații recreative, furnizare de
servicii de divertisment pentru copii, furnizare
de spații de recreere, sub formă de terenuri
dejoacă pentru copii, furnizare de spații pentru
divertisment, furnizare de spații pentru recreere,
furnizare de spații pentru petrecerea timpului
liber și recreere, furnizare de știri referitoare
la sport, furnizarea de instalații pentru activități
de recreere în aer liber, meditaţii (îndrumare),
găzduire de ligi de sport fantezie, furnizarea
instalațiilor pentru divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de activități de
divertisment pentru tabere de vară, organizare
de cluburi de fani, organizare de competiții,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
activități educative pentru tabere de vară,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente recreative, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare de
festivaluri pentru divertisment, organizare de
gale, organizare de petreceri, organizare de
serbări în scopuri educative, organizare de
turnee de recreere, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și prezentare de spectacole,
organizare și realizare de târguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
spectacolelor, rezervare de bilete la concerte,
servicii de divertisment furnizate on-line printr-
o bază de date computerizată sau prin internet,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment furnizate
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, servicii de divertisment furnizate la
cluburi sportive private (country club), servicii
de divertisment pentru copii, servicii de tabere
de vară (divertisment), servicii educative și de
instruire, servicii sportive și de fitness, sport
și fitness, tabere de recreere, tabere de vară
(divertisment și educație).

───────
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(210) M 2021 01880
(151) 10/03/2021
(732) HAPPY PIGS AVI SRL, STR.

MARIA TANASE, NR. 3, BL.13,
SC. 3, ET. 3, AP. 80, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HAPPY PIGS AVI

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 03.04.18; 26.11.01

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

clase:
29. Babicuri, cabanoși pe băț, cabanoși pentru
hotdog, caltaboș, cârnăciori din intestine de
porc (Andouillettes), cârnați, cârnați afumați,
cârnați Chorizo, cârnați conservați, cârnați cruzi,
cârnați în aluat, cârnați polonezi Kielbasa, cârnați
Knackwurst, cârnați uscați la aer, carne, carne
afumată, carne ambalată, carne afumata, carne
congelată, carne conservată, carne de porc,
carne de porc conservată, carne de porc gătită
lent la cuptor (pulled pork), carne de porc,
la conserve, carne feliată, carne friptă, carne
gătită, la borcan, carne prăjită, carne pentru
cârnați, carne preparată, carne proaspătă, carne
și produse din carne, carne procesată, carne
tocata, carne uscată, cărnuri, cotlete de porc,
cruste de bacon, file de porc, fripturi, friptură
de porc, friptură de carne de porc, hamburgeri,
gelatine de carne, jumări de porc, măduvă de
animale, de uz alimentar, măruntaie, mezeluri,
pastramă, picioare de porc în conservă, produse
din carne preparate, slănină de porc (burtă)
la grătar (samgyeopsal), şorici de porc umflat,
tobă, şuncă, umplutură de carne pentru plăcinte,
intestine din care se prepară cârnați, intestine din
care se prepară membrane pentru cârnați, mațe
pentru cârnați, naturale sau artificiale, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), pârjoale din
carne.

───────

(210) M 2021 01881
(151) 10/03/2021
(732) ANDREEA GEORGIANA GAITAN,

STR. REPUBLICII NR 2, BL. 2, SC.
A, ET. 4, AP. 18, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACĂU,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

BIOde10

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
09.07.22; 01.13.15

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

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

───────
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(210) M 2021 01882
(151) 10/03/2021
(732) SC BERNADY SQUARE

RESTAURANT&HOTEL SRL,
PIAȚA BERNADY GYORGY, NR.
2, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, BL. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Haller Boutique

(531) Clasificare Viena:
03.07.24; 27.05.01; 27.05.08

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

clase:
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii de cazare hotelieră,
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, organizare de cazare temporară,
organizare de cazare pentru turiști, servicii de
cazare pentru vacanțe, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, organizare și furnizare
de cazare temporară, rezervare pe internet de
cazare temporară, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, asigurare de spații de cazare
pentru turiști, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante.

───────

(210) M 2021 01883
(151) 10/03/2021
(732) HAPPY GOODFRUIT SRL, STR.

VISINULUI, NR. 84, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

HAPPY FRUIT est 1983

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.07.13; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, mov,
portocaliu, rosu

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

29. Fructe preparate, jeleuri de fructe, fructe
congelate, fructe coapte, fructe deshidratate,
fructe feliate, fructe conservate, piureuri de
fructe, pulpă de fructe, produse din fructe uscate,
amestecuri de fructe uscate, deserturi pe bază
de fructe, sucuri din fructe utilizate la gătit, fructe
tăiate, piersici preparate, cireșe preparate, cireșe
maraschin, afine uscate, afine preparate.
31. Afine neprelucrate, afine proaspete, afine
crude, cireșe (proaspete), cireșe (neprelucrate),
piersici crude, piersici proaspete, piersici
neprelucrate, piersici galbene proaspete,
struguri proaspeți, afine sălbatice, proaspete,
fructe crude, fructe neprelucrate, fructe
proaspete, fructe tropicale proaspete, fructe
ecologice, proaspete, migdale (fructe), fructe
și legume proaspete, semințe de fructe, pomi
fructiferi, fructe proaspete, nuci, legume și
ierburi, produse agricole (neprelucrate), produse
agricole brute.
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32. Sucuri, amestec de sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, sucuri
de fructe organice, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, concentrate de sucuri de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
suc de fructe concentrat, suc de struguri, must
de struguri, băuturi cu suc de struguri, băuturi cu
suc de struguri, nealcoolice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, publicitate, publicitate și marketing,
administrarea afacerilor comerciale, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul.
39. Transport de fructe.
40. Procesarea alimentelor, procesarea
alimentelor gătite, zdrobirea fructelor, servicii de
pasteurizare pentru alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 01884
(151) 10/03/2021
(732) EXPERT CONSULTING SRL,

STRADA MADRID 22, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

e EXPERT CONSULTING
CONSULTANŢĂ ŞI INSTRUIRE

PENTRU AFACERI

(531) Clasificare Viena:
01.05.01; 29.01.04; 26.11.01; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:

35. Servicii de contabilitate şi expertiza
contabilă, publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01885
(151) 10/03/2021
(732) LOVE HOME SRL, STR.

STOLNICU VASILE 12, CAMERA
1, BL 10, SC 2 AP 73, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

LOVE HOME Enjoy your life

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 02.09.01; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.

───────
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(210) M 2021 01886
(151) 10/03/2021
(732) MORO GRAND IDEA SRL, STR.

CETATII 96, JUDEŢ SUCEAVA,
COMUNA SCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

stejart.ro fotografie pe lemn

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Plăcuţe decorative din lemn, imprimate.
40. Imprimerie fotografică.

───────

(210) M 2021 01887
(151) 10/03/2021
(732) SC HISTERIA WORLD

SRL, JUDEŢ BIHOR NR. 61,
SANTANDREI, 417515, BIHOR,
ROMANIA
ANCA DANIELA PETRAS, STR.
SOVATA, NR.62, BL.C1, AP.53,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, 410395,
BIHOR, ROMANIA

(540)

natural HYSTERIA

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 02.03.16; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#54b8aa), negru

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

───────

(210) M 2021 01888
(151) 10/03/2021
(732) MAISON DE LUXE SRL, STRADA

GHEORGE MUREA NR 15,
CORP C1, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

Maison de Luxe

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:vişiniu, verde, crem,
alb

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2021 01890
(151) 10/03/2021
(732) TELGO RBCS FOR GSM SRL,

STR. SERGENT TURTURICA NR.
117, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
052195, ROMANIA

(540)
TELGORBCS

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

9. Huse pentru telefoane, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii
de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cabluri
pentru transmisia de date., cabluri telefonice,
cabluri optice, cabluri video, cabluri audio,
cabluri prelungitoare, cabluri electronice,
cabluri ethernet, cabluri usb, cabluri pentru
modem, adaptoare ethernet, adaptoare
electrice, adaptoare coaxiale, adaptoare
audio, adaptoare usb, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru prize, cabluri
adaptoare (electrice), adaptoare de baterii,
adaptoare pentru imprimante, adaptoare pentru
telefoane, adaptoare de carduri pentru
calculator, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
stereo pentru automobile, cabluri adaptoare
pentru căști, adaptoare pentru obiective foto,
adaptoare pentru accesul la rețele fără fir,
adaptoare pentru conexiuni între dispozitive
media, adaptoare de curent electric destinate
utilizării cu priza brichetă auto, adaptoare
ca pentru aparatele de jocuri video de larg
consum, căști, căști stereo, căști auriculare, căști
antifonice, căști audio, bureți pentru căști, cutii
pentru căști, căști pentru șoferi, căști fără fir,
căști in-ear, căști pentru muzică, căști pentru
telefoane, prize duble pentru căști, căști pentru
telefoane inteligente, căști audiovizuale pentru
jocuri video, combinații de căști cu microfon,
căști cu microfon pentru comunicații, căști fără
fir pentru calculatoare tabletă, căşti pentru
aparatură video pentru consumatori, căști de
vizualizare pentru realitate augmentată, căști
de vizualizare stereoscopică în 3d, căști de
vizualizare monoscopică în 2d, căști pentru
jocuri de realitate virtuală, suporturi de camere
video montate pe căști, căști fără fir folosite
cu telefoane mobile, căști pentru aparate
electronice portabile pentru jocuri, căști cu
microfon pentru utilizare cu calculatoare, huse
pentru tablete, huse pentru calculatoare tabletă,
huse pentru tastaturi de calculator, huse din

piele pentru tablete, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, folii de protecție pentru
tablete, balast pentru becuri cu halogen, balast
pentru becuri fluorescente, becuri indicatoare
pentru aparate de telecomunicații, senzori de
mișcare pentru becuri de siguranță, becuri
pentru semnalizatoare (pentru aparatele de
telecomunicații), suporturi de mouse, suporturi
pentru imprimantă, suporturi pentru boxe,
suporturi pentru microfoane, suporturi de date,
suporturi pentru televizoare, suporturi pentru
amplificatoare, portcarduri (suporturi adaptate),
suporturi pivotante pentru calculatoare, suporturi
pentru bobine electrice, suporturi pentru fire
electrice, suporturi de date electronice, suporturi
media educative descărcabile, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi adaptate
pentru difuzoare, suporturi magnetice de date,
suporturi magnetice de înregistrare, suporturi
optice de date, suporturi pentru telefoane
mobile, suporturi pentru înregistrări sonore,
suporturi pentru camere video, suporturi
pentru răcirea laptopurilor, date înregistrate
pe suport magnetic, hărți digitale pe suport
informatic, software de suport pentru sisteme,
suporturi de stocare a datelor, suporturi
pentru echipamente de calculator, suporturi
pentru aparate de fotografiat, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
de fixare pentru difuzoare, suporturi pentru
depozitarea discurilor, adaptate, suporturi
adaptate pentru discuri compacte, suporturi
pentru selfie (monopoduri manuale), suporturi
adaptate pentru calculatoare tabletă, suporturi
biped pentru camere video, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
suporturi de fixare adaptate pentru calculatoare,
dispozitive pentru streaming-ul de suporturi
digitale, dispozitive și suporturi pentru stocarea
de date, suporturi adaptate pentru stocarea
de aparate video, suporturi de bord pentru
dispozitive de navigație, suporturi de nas
pentru ochelari de soare, suporturi cu trei
picioare pentru aparate fotografice, suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
suporturi cu trei picioare pentru aparate de
fotografiat, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, suporturi de fixare
adaptate pentru monitoare de calculator, jocuri
video (jocuri de calculator) sub formă de
programe de calculator înregistrate pe suporturi
de date, boxe, boxe stereo, boxe portabile, boxe
de monitor, boxe pentru automobile, boxe de
calculator, cabluri pentru boxe, boxe fara fir,
boxe pentru conferințe video, piese și accesorii
pentru aparatură audio, piese și accesorii pentru
decodoare pentru televizoare, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, camere de unghi
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mort pentru autovehicule, sisteme de asistență
șofer pentru autovehicule, dispozitive de încărcat
baterii pentru autovehicule, aparate de verificare
a vitezei la autovehicule, dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj hud),
baterii, baterii solare, baterii uscate, baterii
galvanice, baterii reîncărcabile, baterii externe,
baterii anodice, carcase de baterii, baterii pentru
telefoane, baterii pentru proiectoare, baterii
electrice reîncărcabile, cabluri pentru baterii,
testere pentru baterii, baterii solare de uz casnic,
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru calculatoare tabletă, încărcătoare
pentru bateriile țigărilor electronice, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, baterii pentru
lanterne de buzunar, testere pentru baterii și
acumulatoare, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, încărcătoare de baterii pentru laptop-
uri, surse de alimentare portabile (baterii
reîncărcabile), încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru aparate de jocuri
video pentru acasă, baterii destinate utilizării la
dispozitive mobile de telecomunicații, prize de
telefon, curele pentru telefonul mobil, cabluri de
extensie pentru telefon, curele pentru aparate
telefonice, huse pentru receptoare de telefon,
echipamente de telefonie prin calculator, aparate
telefonice cu ecran și tastatură, unități cu
difuzor pentru birou sau montat în mașină
pentru a permite folosirea unui telefon mobil în
modul hands-free, ceasuri inteligente, radio cu
ceas deșteptător, instrumente pentru măsurarea
timpului (exceptând ceasuri și ceasornice),
aparate radio cu ceasuri încorporate, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, asistenți digitali personali sub forma
unui ceas de mână, ceasuri computerizate cu
funcție de recunoaștere a amprentei, dispozitive
de comunicații portabile, sub formă de ceasuri
de mână, ceasuri de mână care comunică date
la alte dispozitive electronice, aparatură tv de
recepționare prin satelit, simulatoare tv pentru
detectarea hoților, aparate tv, dispozitive de
înregistrare tv, camere tv, relee pentru stații
radio și tv, amplificatoare pentru stații radio și tv,
ochelari 3d pentru televizor, filtre pentru ecrane
de televizor, televizoare de mașină, decodoare,
decodoare digitale, mufe pentru cabluri electrice,
prize electrice, prize cu telecomandă, prize,
fișe și alte dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), măști de protecție, ochelari de
protecție, măști de protecție împotriva prafului,
căști de protecție pentru sport, echipamente de
protecție și siguranță, tuburi de protecție pentru
cabluri electrice, capace de protecție pentru
camere foto, huse de protecție pentru playere
mp3, dispozitive pentru siguranță, securitate,

protecție și de semnalizare, dispozitive de
protecție, de uz personal, împotriva accidentelor.
11. Becuri cu led pentru automobile, becuri
cu led, becuri cu halogen, becuri fluorescente,
becuri de far, becuri de lămpi, becuri de lanternă,
becuri pentru proiectoare, becuri de iluminat,
becuri de format mic, becuri fluorescente
compacte (bfc), becuri pentru panoul de bord,
becuri pentru indicatoarele de direcție pentru
vehicule, becuri pentru indicatoare de direcție
pentru vehicule, becuri pentru indicatoare de
direcție pentru vehicule, ornamente pentru
pomul de crăciun (becuri), becuri electrice pentru
vehicule cu motor, becuri pentru indicatoare
de direcție pentru vehicule, suporturi de
abajururi, suporturi pentru lămpi, suporturi pentru
lămpi neelectrice, lampioane din hârtie fără
suport, suporturi adaptate pentru montarea
lămpilor, suporturi adaptate pentru uscătoare
de păr, ornamente pentru iluminat (accesorii),
accesorii electrice de iluminat, accesorii de
uz sanitar, accesorii pentru iluminatul electric,
accesorii pentru duș, accesorii pentru baie,
accesorii de iluminat pentru exterior, accesorii
pentru corpuri electrice de iluminat pentru
exterior, accesorii pentru aplice de perete
(altele decât comutatoare), dispozitive pentru
încălzirea mâinilor (altele decât accesoriile de
îmbrăcăminte), lămpi de semnalizare pentru
autovehicule, aparate de dezodorizare pentru
răspândirea de arome în autovehicule.

───────
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(210) M 2021 01891
(151) 10/03/2021
(732) SC GENERAL MEMBRANE SA,

ŞOS. CONSTANŢEI NR. 16, 18 ŞI
20, BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA
SRL, B-DUL. UNIRII, BL. 16C, AP.
12, JUD. BUZĂU, BUZĂU, 120013,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

GENERAL IZOLROST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

17. Materiale de etanşare, umplere şi izolare.
19. Materiale de construcţii nemetalice, pentru
clădiri şi construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii,
servicii de reparaţii.

───────

(210) M 2021 01892
(151) 10/03/2021
(732) SC GENERAL MEMBRANE SA,

SOS. CONSTANTEI NR. 16,18 SI
20, JUD. BUZAU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
OP.1, CP. 52, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

GENERAL TOPIZOL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

17. Materiale de etanşare, umplere şi izolare.
19. Materiale de construcţii nemetalice, pentru
clădiri şi construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii,
servicii de reparaţii.

───────

(210) M 2021 01893
(151) 10/03/2021
(732) GIURGIU TEODOR

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. CARDINAL IULIU HOSSU
NR. 62, JUDEȚUL SATU MARE,
SATU MARE, 440045, SATU
MARE, ROMANIA

(540)
FRAPPANT

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

33. Vin.
───────
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(210) M 2021 01894
(151) 10/03/2021
(732) GIURGIU TEODOR

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STRADA CARDINAL IULIU HOSSU
NR. 62, JUDEȚUL SATU MARE,
SATU MARE, 440045, SATU
MARE, ROMANIA

(540)
ADEODATUS

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

33. Vin
───────

(210) M 2021 01895
(151) 10/03/2021
(732) TEODORA TABĂRĂ,

BULEVARDUL UNIRII, BLOC
16J, ETAJ 3, APARTAMENT
15, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
120013, BUZĂU, ROMANIA

(540)

R

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.03

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de

detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 01898
(151) 10/03/2021
(732) LAGUNA SERV S.R.L., STRADA

SUGAU NR. 66, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, SIGHETU
MARMAȚIEI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STRADA 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LAGUNA mobilă pentru acasă
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 29.01.13; 26.11.03;
26.11.06; 26.11.08

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

clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier
modular, mobilier din lemn, mobilier de
interior, mobilier baie, mobilier de bucătărie,
mobilier pentru dormitor, mobilier pentru camera
de zi, mobilier de grădină, mobilier pentru
depozitare, mobilier pentru săli (de spectacole,
de conferințe), mobilier pentru casă, birou
și grădină, oglinzi (mobilier), unități (mobilier,
picioare pentru mobilă, mobilă din bambus,
mobilier din piele, mobilier tapițat, rafturi metalice
(mobilier), dulapuri metalice (mobilier), paturi,
așternuturi, saltele și perne, adăposturi și
paturi pentru animale, afișaje, standuri și
indicatoare, nu din metal, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game diverse de produse (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 cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.
39. Transport de mobilă și mobilier, livrare de
mobilă și mobilier, depozitare de mobilă și
mobilier.

───────

(210) M 2021 01899
(151) 10/03/2021
(732) SC CITYMEDIA CONSULTING

S.R.L., ALEEA ELIBERĂRII NR. 36,
JUDEȚUL CONSTANȚA, VALU LUI
TRAIAN, 907300, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
CTnews

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

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

───────

(210) M 2021 01900
(151) 10/03/2021
(732) NOVA FARM SRL, ȘOS. CHITILEI

NR. 413, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR.22, BL.102, SC.
3, ET. 6, AP. 55, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NOVA farm

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.12; 29.01.13;
24.13.25

(591) Culori revendicate:portocaliu, turcuaz,
alb

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

3. Săpunuri antiperspirante, preparate pentru
igiena orală, produse cosmetice, produse
cosmetice pentru copii, produse cosmetice și
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preparate cosmetice, săpunuri nemedicinale,
antiperspirante nemedicamentoase, produse
antiperspirante, preparate antiperspirante,
deodorante antiperspirante, deodorante și
antiperspirante, săpunuri antiperspirante,
șampoane nemedicinale, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate și
tratament pentru păr, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, produse pentru
epilare și bărbierit, săpunuri și geluri, produse
de spălare a părului și corpului, produse
cosmetice sub formă de creme, preparate
pentru spălat, de uz personal, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului impregnate cu preparate de curățat,
geluri pentru albirea dinților, geluri pentru
curățatea dinților, loțiuni pentru curățarea
dinților, apă de gura, preparate cosmetice
pentru îngrijirea gurii și a dinților, preparate
de împrospătare a respirației pentru igiena
personala, produse pentru curățarea dinților
și ape de gură, creme nemedicinale, creme
cosmetice, creme pentru corp, cremă pentru
ochi, creme nutritive (nemedicinale), creme de
păr, creme de curățare, creme după ras, creme
de întreținere, creme de protecție, creme de
soare, creme pentru demachiere, creme pentru
piele, creme, loțiuni și geluri hidratante, creme
(nemedicinale) pentru curățarea pielii, cremă
nemedicinală pentru tratarea scalpului, creme
pentru mâini de uz cosmetic, creme pentru
bebeluși și copii (nemedicinale), cremă ne-
medicamentoasă pentru dermatita de scutec,
creme de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical.
5. Medicamente, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente homeopate,
drajeuri (medicamente), medicamente
antialergice, medicamente hipoglicemice,
medicamente anticonvulsive, medicamente
anticancer, medicamente seroterapeutice, tonice
(medicamente), sulfamide (medicamente),
medicamente pentru implantare, medicamente
pentru acnee, medicamente contra
tumorilor, medicamente contra alergiilor,
medicamente pentru tuse, medicamente
antiinflamatoare nesteroidiene, medicamente
împotriva migrenelor, medicamente pentru
ameliorarea alergiilor, medicamente pentru
dereglări intestinale, medicamente inhibitoare
ale tusei, truse portabile de medicamente,
medicamente autonome de uz medical,
medicamente pentru tratarea bolilor
gastrointestinale, medicamente pentru reglarea

ciclului menstrual, medicamente pe bază de
plante, medicamente antivirale pentru tratarea
gripei, medicamente antipiretice cu efect de
sedare, medicamente antivirale pentru tratarea
virusului HIV, medicamente pentru tratamentul
bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare,
medicamente pentru boli cardiovasculare
utilizate în tratamentul aritmiilor, medicamente
pentru boli cardiovasculare utilizate în
tratamentul hipertensiunii, medicamente pentru
boli cardiovasculare utilizate în tratamentul
anginei pectorale, medicamente pentru
boli cardiovasculare utilizate în tratamentul
infarctului miocardic, medicamente pentru
boli cardiovasculare utilizate în tratamentul
insuficienței cardiace congestive, pastile
antioxidante, pastile contra alergiei, pastile
pentru suprimarea apetitului, pastile pe bază de
miere și plante pentru gât, articole absorbante
pentru igiena personala, absorbante zilnice
(sanitare), centuri pentru tampoane igienice,
chiloți sanitari (igienici), produse și preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate de
sarcină, prosoape sanitare, tampoane pentru
menstruație, chiloței de unică folosință, din
hârtie, pentru învățarea la oliță, chiloți absorbanți
pentru incontinență, chiloți de unică folosință
pentru sugarii care învață să folosească toaleta,
chiloți de unică folosință pentru învățarea la oliță
(scutece), chiloți de unică folosință, din hârtie sau
celuloză, pentru copiii care învață să folosească
toaleta, căptușeli de chiloți pentru persoanele
care suferă de incontinență, căptușeli de unică
folosință din celuloză pentru scutece, scutece
adaptate din celuloză pentru bebeluși, scutece
adaptate din hârtie pentru bebeluși, scutece
chiloței din celuloză, de unică folosință, pentru
copii, scutece chiloței din hârtie, de unică
folosință, pentru copii, scutece chiloței pentru
bebeluși, scutece de înot de unică folosință
pentru bebeluși, scutece- chilot de unică
folosință, pentru bebeluși, scutece de unică
folosință pentru adulți, scutece pentru adulți,
alcool medicinal, antiseptice, antiseptice cu
efect profilactic, antiseptice cu efect terapeutic,
bactericizi, dezinfectante, dezinfectante folosite
pentru igienă, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante pentru lentile de contact,
dezinfectanți de uz medical, dezinfectanți pentru
aparate și instrumente dentare, dezinfectanți
pentru instrumente și aparate medicale,
loțiuni antibacteriene pentru mâini, preparate
antibacteriene, preparate antiseptice pentru
îngrijirea corpului, preparate de dezinfectare
pentru utilizarea în spitale, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produse
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antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
antiseptice pentru spălare, produse antiseptice
pentru îngrijirea rănilor, produse de curățare
antiseptic, produse dezinfectante de uz
menajer, produse dezinfectante pentru spălare
(altele decât săpunuri), soluții de sterilizare,
șervețele antibacteriene, șervețele de uz
medical, șervețele dezinfectante, șervețele
impregnate cu medicamente, substanțe de
sterilizare, sprayuri antibacteriene, unguente
antiseptice, preparate antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate de toaletă
medicinale, produs antibiotic pentru spălat
pe mâini, produse antibacteriene de spălat
pe mâini, produse de uz medical pentru
spălarea mâinilor, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, săpun antibacterian, săpunuri
medicinale, săpunuri dezinfectante, preparate
de curățare și sterilizare a instrumentelor
chirurgicale, preparate pentru igienizarea
aerului, soluții de curățare de uz medical,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
si preparate dietetice, ape de gură antiseptic,
bandaje adezive, bandaje adezive pentru rănile
pielii, bandaje chirurgicale, bandaje pentru
pansat, plasturi, șervete de mâini din hârtie
impregnate cu o loțiune farmaceutică, șervețele
antiseptice impregnate, șervețele de uz medical,
alcool medicinal, dezinfectanți și antiseptice,
șampoane medicinale, creme antibiotice, creme
medicinale, creme farmaceutice, creme pentru
ten (medicinale), creme medicinale pentru
piele, creme pentru picioare (medicamentoase),
cremă de scutece (medicinală), creme pentru
ameliorarea durerii, creme de uz dermatologic,
creme medicinale pentru protecția pielii,
creme medicinale pentru îngrijirea pielii,
creme pentru acnee (preparate farmaceutice),
creme analgezice de uz topic, creme
hidratante de uz farmaceutic, creme de
corp de uz farmaceutic, creme pentru
mâini de uz medical, creme medicamentoase
cu antibiotice, pentru mai multe
scopuri, compoziții farmaceutice, farmaceutice
injectabile, preparate farmaceutice, produse
farmaceutice antibacteriene, substanțe
farmaceutice dermatologice, produse
farmaceutice homeopate, produse farmaceutice
cardiovasculare, produse farmaceutice
antidiabetice, preparate astringente
(farmaceutice), preparate farmaceutice
antiepileptice, produse dermatologice
farmaceutice, preparate farmaceutice
diuretice, elixiruri (preparate farmaceutice),
produse chimico farmaceutice, preparate
farmaceutice analgezice efervescente,
preparate farmaceutice pentru răni, preparate
farmaceutice pentru răceală, preparate și

substanțe farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru tuse, loțiuni farmaceutice pentru piele,
preparate farmaceutice pentru inhalatoare,
produse farmaceutice pentru ochi, preparate
farmaceutice pentru tratarea hipertensiunii,
soluții farmaceutice utilizate în dializă,
preparate farmaceutice pentru tratarea
diabetului, produse farmaceutice de uz
oftalmologie, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, preparate farmaceutice
pentru uz stomatologic, preparate farmaceutice
pentru uz uman, preparate farmaceutice
pentru reglarea imunității, preparate și
substanțe farmaceutice antialergice, produse
farmaceutice pentru tratarea artritei, produse
farmaceutice pentru tratarea depresiei,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea
părului, preparate farmaceutice pentru leziunile
pielii, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, preparate farmaceutice pentru
tratarea mătreții, preparate farmaceutice sub
formă de bandă, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
fracturilor osoase, produse farmaceutice de
regenerare a țesuturilor, preparate farmaceutice
destinate utilizării în urologie, preparate
farmaceutice pentru activarea funcției celulare,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolii cardiovasculare, preparate farmaceutice
destinate utilizării în chimioterapie, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolilor virale,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolii parkinson, preparate farmaceutice
pentru tratarea sclerozei multiple, preparate
farmaceutice destinate utilizării în oncologie,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor autoimune, preparate farmaceutice
pentru tratamentul bolilor osoase, preparate
farmaceutice pentru tratarea tumorilor maligne,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor digestive, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor respiratorii, preparate
farmaceutice pentru sistemul nervos periferic,
substanțe farmaceutice pentru tratarea leziunilor
fizice, preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, preparate farmaceutice
pentru tratamentul bolilor hormonale, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor infecțioase,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate farmaceutice
pentru tratarea afecțiunilor scheletice, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru utilizare în oftalmologie,
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preparate farmaceutice pentru utilizare în
hematologie, produse farmaceutice pentru
tratarea afecțiunilor epidermice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
metabolice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor gastrointestinale, produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
vergeturilor, preparate farmaceutice pentru
chirurgia oculară sau intraoculară, preparate
și substanțe farmaceutice pentru tratamentul
cancerului, preparate farmaceutice pentru
ameliorarea mușcăturilor de insecte, preparate
farmaceutice injectabile pentru tratamentul
reacțiilor anafilactice, preparate farmaceutice
pentru tratamentul afecțiunilor musculo-
scheletice, preparate și substanțe farmaceutice
cu proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
preparate farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor de rinichi, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului
imunitar, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului nervos,
preparate farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor sistemului endocrin, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor sistemului
metabolic, produse farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor organelor senzoriale, produse și
preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, preparate farmaceutice cu
acțiune asupra sistemului nervos central,
preparate și substanțe farmaceutice destinate
utilizării pentru anestezie, preparate și
substanțe farmaceutice destinate utilizării în
ginecologie, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor cauzate de bacterii, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor cauzate
de bacterii, preparate farmaceutice pentru
utilizare în transplanturile de organe, preparate
farmaceutice pentru tratarea pielii uscate în
timpul sarcinii, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor sistemului nervos central (SNC),
preparate farmaceutice de inhalat pentru
tratarea bolilor și dereglărilor respiratorii,
lichide intravenoase pentru rehidratare, nutriție
și administrare de produse farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor și
afecțiunilor legate de sistemul imunitar.
35. Publicitate online, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, marketing pe internet,
publicitate pentru terți pe internet, promovarea

produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, furnizare de asistență administrativă
farmaciilor, pentru gestionarea stocurilor de
medicamente, administrare de programe și
servicii de rambursare a cheltuielilor pentru
medicamente, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, publicitate referitoare la
produse farmaceutice și de imagistică in vivo,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate medicale, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare online,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de agenții de import
si exporț.

───────
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(210) M 2021 01901
(151) 10/03/2021
(732) SC KAROUA S.R.L., STR. ȘCOLII

NR. 160, SAT BOD, JUDEȚUL
BRAȘOV, BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

KAROUA PRODUSE
PROASPETE

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.13; 03.04.04; 01.15.15

(591) Culori revendicate:roșu, verde deschis,
verde închis, alb

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin posta sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.

───────

(210) M 2021 01902
(151) 10/03/2021
(732) NOVA FARM SRL, ȘOS. CHITILEI

NR. 413, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR.22, BL.102, SC.
3, ET. 6, AP. 55, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NOVA farm FARMACIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 24.13.25; 26.11.12;
29.01.13

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

clase:
35. Publicitate online, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, publicitate la produsele şi serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcţie de căutare, furnizarea
de servicii online de comparare de preţuri,
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet, marketing pe internet,
publicitate pentru terţi pe internet, promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
internet, furnizare de informaţii despre produse
de larg consum prin internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi de
produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, furnizare de asistenţă administrativă
farmaciilor pentru gestionarea stocurilor de
medicamente, administrare de programe şi
servicii de rambursare a cheltuielilor pentru
medicamente, administrare de programe şi
servicii de rambursare către farmacii, servicii
de publicitate pentru produse farmaceutice,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
şi de imagistică in vivo, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente pentru
terapie fizică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de păr, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare online,
servicii de vânzare prin licitaţii online prin
internet, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice şi de înfrumuseţare, servicii
de publicitate privind produse farmaceutice
pentru tratarea diabetului, consultanţă privind
comercializarea de produse chimice, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, pregătire de materiale promoţionale şi de
comercializare pentru terţi, asistenţă privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, distribuire de eşantioane,
distribuire de pliante publicitare, distribuire de
materiale publicitare, distribuirea de materiale
promoţionale, promovarea de bunuri şi servicii
pentru terţi prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare vânzării de bunuri şi servicii
pentru terţi prin distribuirea de materiale tipărite
şi organizarea de concursuri promoţionale,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import şi
export, demonstraţii cu produse, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, publicitate
prin televiziune, servicii de vânzare cu ridicata
pentru preparatele sanitare, veterinare şi
farmaceutice şi pentru proviziile medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare și pentru
proviziile medicale, publicitate, managementul,
organizarea şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, oferirea de informaţii comerciale

şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, publicitate radio, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice, furnizarea de
informaţii despre produse de larg consum, şi
anume cu privire la cosmetice.

───────

(210) M 2021 01903
(151) 10/03/2021
(732) GHITU IONUT - MARIUS, STR.

DIMITRIE BREZULESCU NR. 20,
JUDEȚUL GORJ, NOVACI, 215300,
GORJ, ROMANIA

(540)

PARC AVENTURA RÂNCA

(531) Clasificare Viena:
02.07.23; 03.01.14; 06.01.02; 21.03.09;
21.03.10; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

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

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

41. Instruire, divertisment, activități sportive și
culturale.

───────
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(210) M 2021 01904
(151) 10/03/2021
(732) GIURGIU TEODOR

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. CARDINAL IULIU HOSSU
NR. 62, JUDEȚUL SATU MARE,
SATU MARE, 440045, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

TEODOR

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 27.05.01

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

33. Vin.
───────

(210) M 2021 01905
(151) 10/03/2021
(732) CONLIN LUCIA SRL, ROVINARI,

STR. TERMOCENTRALEI NR. 8,
JUDEȚUL GORJ, NOVACI, 215300,
GORJ, ROMANIA

(540)

Linvidia

(531) Clasificare Viena:
26.02.03; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
26.03.23

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

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

───────

(210) M 2021 01906
(151) 10/03/2021
(732) BIANCA ZEN CONSULTING

S.R.L., BDUL. CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU NR. 1, CAMERA
1, BLOC MI, SCARA H, ETAJ 1,
AP. 5, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
041431, ROMANIA

(540)
Bianca Zen

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
domeniul administrării și planificării afacerilor,
asistență în domeniul managementului
corporatist, asistență în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea afacerilor sau a
funcțiilor comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență în
management pentru firme comerciale, asistență
în management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale sau industriale, asistență pentru
întreprinderile comerciale privind managementul
afacerilor lor, asistență privind managementul
activităților comerciale, asistență privind
organizarea întreprinderii, asistență în materie
de management privind afacerile, asistență
pentru întreprinderi în materie de administrare a
afacerii, experți în domeniul eficienței activității
comerciale, furnizor de servicii externalizate în
domeniul managementului relațiilor cu clienții,
informații despre metode de vânzare, întocmire
de rapoarte economice, managementul
întreprinderilor, inclusiv consultanță privind
aspectele demografice, managementul și
consultanța în procesele de afaceri,
managementul și administrarea afacerilor,
planificare corporativă, planificare strategică de
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afaceri, planificare strategică în afaceri, servicii
de examinare a managementului și organizării
afacerilor, servicii de evaluare a riscurilor
afacerilor, servicii de specialitate privind eficiența
în afaceri, servicii de strategie în afaceri, servicii
pentru dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii
pentru strategia și planul de afaceri.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație și instruire, furnizarea de
informații în materie de recreere, meditaţii
(îndrumare), organizare de webinare, servicii
de educație, instruire și divertisment, servicii
jurnalistice în sistem liber-profesionist.

───────

(210) M 2021 01907
(151) 10/03/2021
(732) RĂDUCU-MIHAI GRECU, STR.

SOARELUI NR. 4, JUD. GALAŢI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
MEDITERANA TOUR

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

39. Servicii de agenții pentru organizarea de
călătorii, servicii de agenții de rezervare
a călătoriilor, consultanță pentru planificarea
de itinerarii, consultanță profesională privind
transportul, consultanță în legătură cu călătoriile,
furnizare de date referitoare la transportul de
pasageri, furnizare de informații cu privire la
călătorii și transport, prin mijloace electronice,
furnizare de informații cu privire la orarele
de zbor, furnizare de informații cu privire la
servicii de închiriere de mașini, furnizare de
informații de călătorie pentru turiști, furnizare
de informații de călătorie prin intermediul
calculatorului, furnizare de informații despre
zboruri, furnizare de informații despre călătorii
cu avionul, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre călătorii, în rețele globale
de calculatoare, furnizare de informații despre
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre servicii de mutare, furnizare
de informații despre servicii de închiriere de
biciclete, furnizare de informații despre transport
și călătorii, furnizare de informații online despre

călătorii, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, furnizare de informații pe
internet despre călătorii turistice, furnizare de
informații pe internet despre rezervări pentru
călătorii de afaceri, furnizare de informații pentru
turiști despre excursii și tururi de oraș, furnizare
de informații privind itinerariile de călătorie,
furnizare de informații privind tarifele, furnizare
de informații în legătură cu servicii de închiriere
de aeronave, furnizare de informații privind
plecările și sosirile de curse aeriene, furnizare de
informații privind porturile de iahturi, furnizare de
informații privind porturile, furnizare de informații
privind tarifele de transport, furnizare de
informații referitoare la transportul pasagerilor,
informații de călătorie, organizare de călătorii și
servicii de rezervare, organizare și rezervare de
excursii de o zi, organizare și rezervare de tururi
de oraș, organizare și rezervare de voiaje de
agrement, organizare și rezervare de croaziere,
organizare și rezervare de călătorii, organizare și
rezervare de călătorii pentru pachete de vacanță,
organizare și rezervare de excursii, organizare
și rezervare de excursii și de tururi de oraș,
planificare și rezervare de zboruri, prin mijloace
electronice, planificare, organizare și rezervare
de călătorii, planificare, organizare și rezervare
de călătorii prin mijloace electronice, planificarea
și rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, prestare de servicii de
informații de aeroport privind aviația, realizarea
formalităților privind biletele de avion, de
croazieră și de tren, rezervare de bilete de
avion, rezervare de bilete de călătorie, rezervare
de bilete de vapor, rezervare de cușete pentru
călătorii, rezervare de călătorii și tururi de
vacanță, rezervare de locuri pentru călătorii cu
autocarul, rezervare de locuri pentru călătorii
cu avionul, rezervare de locuri pentru călătorii
cu trenul, rezervare de locuri pentru transport
aerian, rezervare de locuri pentru transport
cu autovehicule, rezervare de locuri pentru
transport feroviar, rezervare de locuri pentru
transport nautic, rezervare de bilete de tren,
rezervare de locuri pentru călătorii, rezervare de
locuri pentru călătorii (transporturi), rezervare de
transport cu autocarul, rezervare de transport
pe calea ferată, rezervare de transport cu
feribotul, rezervare de transport prin rețele
globale de calculatoare, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, rezervări
de bilete pentru călătorii cu trenul, rezervări
de bilete pentru transport aerian, rezervări
de locuri pentru diverse forme de transport,
rezervări prin agenții de tururi de oraș, servicii
ale agențiilor pentru organizarea de croaziere,
servicii computerizate de informare privind
călătoriile, servicii computerizate de informare
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privind rezervările pentru călătorii, servicii
computerizate de informare privind transportul
pasagerilor, servicii computerizate de informații
privind transportul, servicii computerizate de
rezervări pentru călătorii, servicii computerizate
de rezervări pentru transportul pasagerilor,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism,
și anume organizarea transportului pentru
călători, servicii de agenție pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, servicii de
agenție pentru organizarea transportului de
călători, servicii de agentie pentru organizarea
transportului de marfuri, servicii de agenție
pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenție privind organizarea transportului de
persoane, servicii de agenții de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii de consultanță și
informații pentru călătorii, servicii de emitere de
bilete pentru călătorii, servicii de planificare de
călătorii, servicii de rezervare de bilete pentru
călătorii, servicii de rezervare de croaziere,
servicii de rezervare de locuri (călătorii),
servicii de rezervare de locuri pentru călători,
servicii de rezervare oferite de agenții pentru
călătorii, servicii de rezervare pentru circuite
turistice, servicii de rezervare pentru călătorii,
servicii de rezervare pentru călătorii pe uscat,
servicii de rezervare pentru transport aerian,
servicii de rezervare pentru transport cu barca,
servicii de rezervare pentru transport pe cale
aeriană, servicii de rezervare pentru transport
pe cale terestră, servicii de rezervare pentru
transportul cu autobuzul, servicii de rezervări de
circuite turistice, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, servicii de rezervări pentru călătorii de
vacanță, servicii de rezervări pentru călătorii
maritime, servicii de rezervări pentru călătorii
turistice, servicii specifice agențiilor de turism și
servicii de rezervări, servicii specifice agențiilor
de turism, respectiv realizarea rezervărilor
pentru transport.

───────

(210) M 2021 01908
(151) 10/03/2021
(732) PSIHOBOOKS SRL, ALEEA

BARAJUL BICAZ NR. 11B, BL.
M32B, SC.A, ET.8, AP.105,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PSIHOBOOKS

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 20.07.01; 24.17.25

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
editarea şi publicarea cărţilor şi textelor, altele
decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 01909
(151) 10/03/2021
(732) C & M PACKING SRL, STR. ADY

ENDRE NR.15, ETAJ P+E, AP. 2,
SAT DUMBRĂVIŢA, JUD. TIMIŞ,
COMUNA DUMBRĂVIŢA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

360 GROUP
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(531) Clasificare Viena:
01.05.23; 27.05.17; 27.07.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri (HEX #737373),
galben (HEX #FFAB2E, HEX #FFC714)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 01910
(151) 10/03/2021
(732) FLORIN IACOB, SAT UTVIN,

NR. 54, JUD. TIMIŞ, COMUNA
SÎNMIHAIU ROMÂN, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

AMODORMIRE.RO

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 01.07.01; 12.01.03; 02.03.23;
24.07.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:Galben, galben
auriu, albastru, roşu, auriu

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

20. Paturi, paturi adaptate pentru a fi utilizate
de către persoanele cu dificultăți de mobilitate,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi cu aer, altele decât cele de uz medical,
paturi de camping, rotile nemetalice pentru
paturi, paturi de spital, paturi de tip beanbag,
paturi din lemn, paturi divan, paturi hibride sub
formă de paturi de apă cu margini moi (altele
decât cele de uz medical), paturi hidrostatice,
altele decât cele de uz medical, paturi pentru
copii, paturi pentru copii confecționate din pânză
sub forma unui sac, paturi pentru masaj,
paturi pliante, paturi portabile pentru bebeluși,
paturi portabile, paturi prevăzute cu saltele cu
arcuri interioare, paturi supraetajate, pătuțuri

de siguranță, pătuțuri-leagăn pentru bebeluși,
pătuțuri de voiaj pentru copii, saltele, saltele
(altele decât saltelele pentru nașteri), saltele
auto portabile, saltele cu aer pentru camping,
saltele cu aer, altele decât cele de uz medical,
saltele de dormit, saltele din latex, saltele din
paie, saltele din spumă, saltele din spumă
pentru camping, saltele gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, saltele futon (altele
decât saltelele pentru naștere), saltele gonflabile
flotabile (saltele cu aer), saltele gonflabile
pentru camping, saltele ignifuge, saltele pentru
camping, saltele pentru copii, utilizate pentru
dormit, saltele pneumatice, cadre de paturi,
cadre pentru saltele, cadre de pat metalice,
bariere de protecție pentru pat, perne, perne
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
susținerea bebelușilor la examinare, perne
adaptate pentru sprijinirea feței (altele decât
cele pentru uz medical), perne antirostogolire
pentru bebeluși, perne cervicale, perne cu aer,
altele decât cele de uz medical, perne cu apă,
altele decât cele de uz medical, perne de baie,
perne de aer sub formă de mobilier (nu pentru
uz medical), perne de maternitate, perne de
sprijin pentru cap, perne de susținere a gâtului,
perne de susținere a spatelui, care nu sunt
de uz medical, perne de susținere folosite la
scaunele de siguranță de mașină pentru copii,
perne de susținere pentru scăunele de copii,
perne de tip beanbag, perne din bambus, perne
decorative, perne de voiaj, perne din latex, perne
din spumă cu memorie, perne gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, perne gonflabile
pentru susținerea gâtului, perne gonflabile (altele
decât cele pentru uz medical) pentru zona din
jurul gâtului, perne gonflabile, perne parfumate,
perne pentru alăptat, perne mari, perne pentru
bebeluși, perne pentru animale de companie,
perne pentru fotolii, perne în formă de U,
perne (tapițerie), perne pentru gât (altele decât
cele pentru uz medical sau chirurgical), perne
pentru podea japoneze (zabuton), perne pentru
poziționarea capului la bebeluși, perne pentru
scăunele de pe stadion, perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, perne pneumatice, altele
decât pentru uz medical, perne umplute, perne
umplute cu păr, pernițe de tip beanbag, rame
pentru baldachine de paturi, somiere pentru
paturi, somiere cu arcuri, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: paturi, paturi adaptate
pentru a fi utilizate de către persoanele cu
dificultăți de mobilitate, paturi ajustabile, paturi
care includ și divane, paturi cu aer, altele
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decât cele de uz medical, paturi de camping,
rotile nemetalice pentru paturi, paturi de spital,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi hibride sub formă de paturi de
apă cu margini moi (altele decât cele de uz
medical), paturi hidrostatice, altele decât cele
de uz medical, paturi pentru copii, paturi pentru
copii confecționate din pânză sub forma unui
sac, paturi pentru masaj, paturi pliante, paturi
portabile pentru bebeluși, paturi portabile, paturi
prevăzute cu saltele cu arcuri interioare, paturi
supraetajate, pătuțuri de siguranță, pătuțuri-
leagăn pentru bebeluși, pătuțuri de voiaj pentru
copii, saltele, saltele (altele decât saltelele pentru
nașteri), saltele auto portabile, saltele cu aer
pentru camping, saltele cu aer, altele decât cele
de uz medical, saltele de dormit, saltele din latex,
saltele din paie, saltele din spumă, saltele din
spumă pentru camping, saltele gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, saltele futon (altele
decât saltelele pentru naștere), saltele gonflabile
flotabile (saltele cu aer), saltele gonflabile
pentru camping, saltele ignifuge, saltele pentru
camping, saltele pentru copii, utilizate pentru
dormit, saltele pneumatice, cadre de paturi,
cadre pentru saltele, cadre de pat metalice,
bariere de protecție pentru pat, perne, perne
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
susținerea bebelușilor la examinare, perne
adaptate pentru sprijinirea feței (altele decât
cele pentru uz medical), perne antirostogolire
pentru bebeluși, perne cervicale, perne cu aer,
altele decât cele de uz medical, perne cu apă,
altele decât cele de uz medical, perne de baie,
perne de aer sub formă de mobilier (nu pentru
uz medical), perne de maternitate, perne de
sprijin pentru cap, perne de susținere a gâtului,
perne de susținere a spatelui, care nu sunt
de uz medical, perne de susținere folosite la
scaunele de siguranță de mașină pentru copii,
perne de susținere pentru scăunele de copii,
perne de tip beanbag, perne din bambus, perne
decorative, perne de voiaj, perne din latex, perne
din spumă cu memorie, perne gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, perne gonflabile
pentru susținerea gâtului, perne gonflabile
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
zona din jurul gâtului, perne gonflabile, perne
parfumate, perne pentru alăptat, perne mari,
perne pentru bebeluși, perne pentru animale de
companie, perne pentru fotolii, perne în formă
de U, perne (tapițerie), perne pentru gât (altele
decât cele pentru uz medical sau chirurgical),
perne pentru podea japoneze (zabuton),
perne pentru poziționarea capului la bebeluși,
perne pentru scăunele de pe stadion, perne
pentru sprijinirea capului bebelușilor, perne
pneumatice, altele decât pentru uz medical,

perne umplute, perne umplute cu păr, pernițe
de tip beanbag, rame pentru baldachine de
paturi, somiere pentru paturi, somiere cu arcuri,
structuri pentru paturi, suporturi confecționate
din lemn flexibil pentru saltele, tăblii de pat,
furnizare de informații publicitare, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
de produse, marketing digital, marketing pe
internet, marketing promotional, împărţirea
de eşantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 01911
(151) 10/03/2021
(732) FLORIN IACOB, SAT UTVIN

NR. 54, JUD. TIMIŞ, COMUNA
SÎNMIHAIU ROMÂN, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

RUBINO

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.13
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Paturi, paturi adaptate pentru a fi utilizate
de către persoanele cu dificultăți de mobilitate,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi cu aer, altele decât cele de uz medical,
paturi de camping, paturi (rotile nemetalice
pentru -), paturi de spital, paturi de tip beanbag,
paturi din lemn, paturi divan, paturi hibride sub
formă de paturi de apă cu margini moi (altele
decât cele de uz medical), paturi hidrostatice,
altele decât cele de uz medical, paturi pentru
copii, paturi pentru copii confecționate din pânză
sub forma unui sac, paturi pentru masaj,
paturi pliante, paturi portabile pentru bebeluși,
paturi portabile, paturi prevăzute cu saltele cu
arcuri interioare, paturi supraetajate, pătuțuri
de siguranță, pătuțuri-leagăn pentru bebeluși,
pătuțuri de voiaj pentru copii, saltele, saltele
(altele decât saltelele pentru nașteri), saltele
auto portabile, saltele cu aer pentru camping,
saltele cu aer, altele decât cele de uz medical,
saltele de dormit, saltele din latex, saltele din
paie, saltele din spumă, saltele din spumă
pentru camping, saltele gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, saltele futon (altele
decât saltelele pentru naștere), saltele gonflabile
flotabile (saltele cu aer), saltele gonflabile
pentru camping, saltele ignifuge, saltele pentru
camping, saltele pentru copii, utilizate pentru
dormit, saltele pneumatice, cadre de paturi,
cadre pentru saltele, cadre de pat metalice,
bariere de protecție pentru pat, perne, perne
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
susținerea bebelușilor la examinare, perne
adaptate pentru sprijinirea feței (altele decât
cele pentru uz medical), perne antirostogolire
pentru bebeluși, perne cervicale, perne cu aer,
altele decât cele de uz medical, perne cu apă,
altele decât cele de uz medical, perne de baie,
perne de aer sub formă de mobilier (nu pentru
uz medical), perne de maternitate, perne de
sprijin pentru cap, perne de susținere a gâtului,
perne de susținere a spatelui, care nu sunt
de uz medical, perne de susținere folosite la
scaunele de siguranță de mașină pentru copii,
perne de susținere pentru scăunele de copii,
perne de tip beanbag, perne din bambus, perne
decorative, perne de voiaj, perne din latex, perne
din spumă cu memorie, perne gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, perne gonflabile
pentru susținerea gâtului, perne gonflabile (altele
decât cele pentru uz medical) pentru zona din
jurul gâtului, perne gonflabile, perne parfumate,
perne pentru alăptat, perne mari, perne pentru
bebeluși, perne pentru animale de companie,
perne pentru fotolii, perne în formă de u,
perne (tapițerie), perne pentru gât (altele decât

cele pentru uz medical sau chirurgical), perne
pentru podea japoneze (zabuton), perne pentru
poziționarea capului la bebeluși, perne pentru
scăunele de pe stadion, perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, perne pneumatice, altele
decât pentru uz medical, perne umplute, perne
umplute cu păr, pernițe de tip beanbag, rame
pentru baldachine de paturi, somiere pentru
paturi, somiere cu arcuri, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: paturi, paturi adaptate
pentru a fi utilizate de către persoanele cu
dificultăți de mobilitate, paturi ajustabile, paturi
care includ și divane, paturi cu aer, altele
decât cele de uz medical, paturi de camping,
rotile nemetalice pentru paturi, paturi de spital,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi hibride sub formă de paturi de
apă cu margini moi (altele decât cele de uz
medical), paturi hidrostatice, altele decât cele
de uz medical, paturi pentru copii, paturi pentru
copii confecționate din pânză sub forma unui
sac, paturi pentru masaj, paturi pliante, paturi
portabile pentru bebeluși, paturi portabile, paturi
prevăzute cu saltele cu arcuri interioare, paturi
supraetajate, pătuțuri de siguranță, pătuțuri-
leagăn pentru bebeluși, pătuțuri de voiaj pentru
copii, saltele, saltele (altele decât saltelele pentru
nașteri), saltele auto portabile, saltele cu aer
pentru camping, saltele cu aer, altele decât cele
de uz medical, saltele de dormit, saltele din latex,
saltele din paie, saltele din spumă, saltele din
spumă pentru camping, saltele gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, saltele futon (altele
decât saltelele pentru naștere), saltele gonflabile
flotabile (saltele cu aer), saltele gonflabile
pentru camping, saltele ignifuge, saltele pentru
camping, saltele pentru copii, utilizate pentru
dormit, saltele pneumatice, cadre de paturi,
cadre pentru saltele, cadre de pat metalice,
bariere de protecție pentru pat, perne, perne
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
susținerea bebelușilor la examinare, perne
adaptate pentru sprijinirea feței (altele decât
cele pentru uz medical), perne antirostogolire
pentru bebeluși, perne cervicale, perne cu aer,
altele decât cele de uz medical, perne cu apă,
altele decât cele de uz medical, perne de baie,
perne de aer sub formă de mobilier (nu pentru
uz medical), perne de maternitate, perne de
sprijin pentru cap, perne de susținere a gâtului,
perne de susținere a spatelui, care nu sunt
de uz medical, perne de susținere folosite la
scaunele de siguranță de mașină pentru copii,
perne de susținere pentru scăunele de copii,
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perne de tip beanbag, perne din bambus, perne
decorative, perne de voiaj, perne din latex, perne
din spumă cu memorie, perne gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, perne gonflabile
pentru susținerea gâtului, perne gonflabile
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
zona din jurul gâtului, perne gonflabile, perne
parfumate, perne pentru alăptat, perne mari,
perne pentru bebeluși, perne pentru animale de
companie, perne pentru fotolii, perne în formă
de U, perne (tapițerie), perne pentru gât (altele
decât cele pentru uz medical sau chirurgical),
perne pentru podea japoneze (zabuton),
perne pentru poziționarea capului la bebeluși,
perne pentru scăunele de pe stadion, perne
pentru sprijinirea capului bebelușilor, perne
pneumatice, altele decât pentru uz medical,
perne umplute, perne umplute cu păr, pernițe
de tip beanbag, rame pentru baldachine de
paturi, somiere pentru paturi, somiere cu arcuri,
structuri pentru paturi, suporturi confecționate
din lemn flexibil pentru saltele, tăblii de pat,
furnizare de informații publicitare, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
de produse, marketing digital, marketing pe
internet, marketing promoțional, împărţirea
de eşantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 01912
(151) 10/03/2021
(732) FLORIN IACOB, SAT UTVIN

NR. 54, JUD. TIMI;, COMUNA
SÎNMIHAIU ROMÂN, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

SALTELEPATURI.RO
MADE IN BANAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:Roşu, galben,
albastru,negru

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

20. Paturi, paturi adaptate pentru a fi utilizate
de către persoanele cu dificultăți de mobilitate,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi cu aer, altele decât cele de uz medical,
paturi de camping, rotile nemetalice pentru
paturi, paturi de spital, paturi de tip beanbag,
paturi din lemn, paturi divan, paturi hibride sub
formă de paturi de apă cu margini moi (altele
decât cele de uz medical), paturi hidrostatice,
altele decât cele de uz medical, paturi pentru
copii, paturi pentru copii confecționate din pânză
sub forma unui sac, paturi pentru masaj,
paturi pliante, paturi portabile pentru bebeluși,
paturi portabile, paturi prevăzute cu saltele cu
arcuri interioare, paturi supraetajate, pătuțuri
de siguranță, pătuțuri-leagăn pentru bebeluși,
pătuțuri de voiaj pentru copii, saltele, saltele
(altele decât saltelele pentru nașteri), saltele
auto portabile, saltele cu aer pentru camping,
saltele cu aer, altele decât cele de uz medical,
saltele de dormit, saltele din latex, saltele din
paie, saltele din spumă, saltele din spumă
pentru camping, saltele gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, saltele futon (altele
decât saltelele pentru naștere), saltele gonflabile
flotabile (saltele cu aer), saltele gonflabile
pentru camping, saltele ignifuge, saltele pentru
camping, saltele pentru copii, utilizate pentru
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dormit, saltele pneumatice, cadre de paturi,
cadre pentru saltele, cadre de pat metalice,
bariere de protecție pentru pat, perne, perne
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
susținerea bebelușilor la examinare, perne
adaptate pentru sprijinirea feței (altele decât
cele pentru uz medical), perne antirostogolire
pentru bebeluși, perne cervicale, perne cu aer,
altele decât cele de uz medical, perne cu apă,
altele decât cele de uz medical, perne de baie,
perne de aer sub formă de mobilier (nu pentru
uz medical), perne de maternitate, perne de
sprijin pentru cap, perne de susținere a gâtului,
perne de susținere a spatelui, care nu sunt
de uz medical, perne de susținere folosite la
scaunele de siguranță de mașină pentru copii,
perne de susținere pentru scăunele de copii,
perne de tip beanbag, perne din bambus, perne
decorative, perne de voiaj, perne din latex, perne
din spumă cu memorie, perne gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, perne gonflabile
pentru susținerea gâtului, perne gonflabile (altele
decât cele pentru uz medical) pentru zona din
jurul gâtului, perne gonflabile, perne parfumate,
perne pentru alăptat, perne mari, perne pentru
bebeluși, perne pentru animale de companie,
perne pentru fotolii, perne în formă de U,
perne (tapițerie), perne pentru gât (altele decât
cele pentru uz medical sau chirurgical), perne
pentru podea japoneze (zabuton), perne pentru
poziționarea capului la bebeluși, perne pentru
scăunele de pe stadion, perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, perne pneumatice, altele
decât pentru uz medical, perne umplute, perne
umplute cu păr, pernițe de tip beanbag, rame
pentru baldachine de paturi, somiere pentru
paturi, somiere cu arcuri, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: paturi, paturi adaptate
pentru a fi utilizate de către persoanele cu
dificultăți de mobilitate, paturi ajustabile, paturi
care includ și divane, paturi cu aer, altele decât
cele de uz medical, paturi de camping, paturi
(rotile nemetalice pentru -), paturi de spital,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi hibride sub formă de paturi de
apă cu margini moi (altele decât cele de uz
medical), paturi hidrostatice, altele decât cele
de uz medical, paturi pentru copii, paturi pentru
copii confecționate din pânză sub forma unui
sac, paturi pentru masaj, paturi pliante, paturi
portabile pentru bebeluși, paturi portabile, paturi
prevăzute cu saltele cu arcuri interioare, paturi
supraetajate, pătuțuri de siguranță, pătuțuri-
leagăn pentru bebeluși, pătuțuri de voiaj pentru

copii, saltele, saltele (altele decât saltelele pentru
nașteri), saltele auto portabile, saltele cu aer
pentru camping, saltele cu aer, altele decât cele
de uz medical, saltele de dormit, saltele din latex,
saltele din paie, saltele din spumă, saltele din
spumă pentru camping, saltele gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, saltele futon (altele
decât saltelele pentru naștere), saltele gonflabile
flotabile (saltele cu aer), saltele gonflabile
pentru camping, saltele ignifuge, saltele pentru
camping, saltele pentru copii, utilizate pentru
dormit, saltele pneumatice, cadre de paturi,
cadre pentru saltele, cadre de pat metalice,
bariere de protecție pentru pat, perne, perne
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
susținerea bebelușilor la examinare, perne
adaptate pentru sprijinirea feței (altele decât
cele pentru uz medical), perne antirostogolire
pentru bebeluși, perne cervicale, perne cu aer,
altele decât cele de uz medical, perne cu apă,
altele decât cele de uz medical, perne de baie,
perne de aer sub formă de mobilier (nu pentru
uz medical), perne de maternitate, perne de
sprijin pentru cap, perne de susținere a gâtului,
perne de susținere a spatelui, care nu sunt
de uz medical, perne de susținere folosite la
scaunele de siguranță de mașină pentru copii,
perne de susținere pentru scăunele de copii,
perne de tip beanbag, perne din bambus, perne
decorative, perne de voiaj, perne din latex, perne
din spumă cu memorie, perne gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, perne gonflabile
pentru susținerea gâtului, perne gonflabile
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
zona din jurul gâtului, perne gonflabile, perne
parfumate, perne pentru alăptat, perne mari,
perne pentru bebeluși, perne pentru animale de
companie, perne pentru fotolii, perne în formă
de u, perne (tapițerie), perne pentru gât (altele
decât cele pentru uz medical sau chirurgical),
perne pentru podea japoneze (zabuton),
perne pentru poziționarea capului la bebeluși,
perne pentru scăunele de pe stadion, perne
pentru sprijinirea capului bebelușilor, perne
pneumatice, altele decât pentru uz medical,
perne umplute, perne umplute cu păr, pernițe
de tip beanbag, rame pentru baldachine de
paturi, somiere pentru paturi, somiere cu arcuri,
structuri pentru paturi, suporturi confecționate
din lemn flexibil pentru saltele, tăblii de pat,
furnizare de informații publicitare, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
de produse, marketing digital, marketing pe
internet, marketing promoțional, împărţirea
de eşantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/03/2021

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

───────

(210) M 2021 01913
(151) 10/03/2021
(732) ASOCIATIA D3M, STR.

PRIVIGHETORILOR NR.18,
LOT 17, CAM. 1, JUD. ILFOV,
BALOTEŞTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

E T A J artist-run space

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.06; 27.05.17

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

35. Organizarea de expoziții comerciale și
servicii expoziționale, servicii de publicitate,
marketing și promovare, promovare și realizare
de expoziții comerciale, organizarea de expoziții
în scopuri publicitare, organizare de expoziții
în scop comercial, organizare de expoziții în

scopuri comerciale, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, servicii de administrare a expozițiilor
comerciale, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții cu
scop comercial sau antreprenorial, organizare
și coordonare de expoziții și spectacole
comerciale, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
și coordonare de expoziții în scop comercial,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de târguri comerciale și
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, organizare
și coordonare de expoziții de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, organizare
de expoziții comerciale, organizare de expoziții
în scopuri publicitare, realizare de expoziții în
scopuri comerciale, coordonare de expoziții în
scopuri comerciale.
41. Organizarea de expoziții de artă, servicii
de expoziții de artă, organizarea de expoziții
la muzeu, organizare de expoziții educaționale,
organizarea de expoziții cu scopuri educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
realizare de expoziții cu scopuri culturale,
organizare de expoziții cu scop instructiv,
organizare de expoziții în scopuri educative,
organizare de expoziții în scopuri culturale,
orgzanizare de expoziții cu scop educativ,
realizare de expoziții cu scopuri educative,
coordonare de expoziții cu scop educativ,
organizare de expoziții în scop educativ,
coordonare de expoziții în scopuri recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de expoziții în scop de instruire,
furnizare de instalații de muzeu pentru
expoziții, organizare de expoziții în scopuri de
divertisment, desfășurare de expoziții în scop de
divertisment, coordonare de expoziții în scopuri
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de divertisment, furnizarea de instalații de muzee
(prezentare, expoziții), organizare și pregătire de
expoziții în scopuri de divertisment, organizare
de expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educative.

───────

(210) M 2021 01914
(151) 10/03/2021
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV,

BD. REPUBLICII NR. 164B, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 100072,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BDUL
LACUL TEI NR 56, BL.19, SC.B,
AP.52, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020392, ROMANIA

(540)

MIZILIC

(531) Clasificare Viena:
08.05.01; 08.05.03; 02.01.01; 02.01.11;
27.07.17

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

29. Mezeluri, cârnați afumați, caltaboși (cârnați),
cârnați cruzi, cârnați knackwurst, cârnați uscați la
aer, cârnați din carne de pui, caltaboș, cabanoși
pentru hotdog, cârnăciori din intestine de porc
(andouillettes), carne, carne afumată, carne
ambalată, aspic de carne, carne congelată,
carne conservată, carne de curcan, carne de
mânzat, carne de pasăre, carne de pasăre
congelată, carne de pasăre de curte, carne
de pasăre gătită, carne de porc, carne de
porc conservată, carne de porc gătită lent la
cuptor (pulled pork), carne de porc, la conservă,
carne de pasăre supracongelată, carne feliată,
carne friptă, carne de rață, carne pentru cârnați,
carne prăjită, jambon, hamburgeri, fripturi, jumări
de porc, ficat, paste de carne, pastramă,

produse din carne sub formă de hamburgeri,
salam, șuncă, șașlâc (frigărui), salam pepperoni,
slănină de porc (burtă) la grătar (samgyeopsal),
șorici de porc umflat, tobă, carne și produse din
carne, cârnați.

───────

(210) M 2021 01915
(151) 10/03/2021
(732) OCTAVIAN MIHAI POZDERCA,

STR. BAZEI NR. 12, AP. 3,
JUDETUL IASI, MIROSLAVA, SAT
VALEA ADANCA, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106,
BL C1, ET.4, AP. 3 CAMERA
2, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

RIBS & RAMEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.11.12

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

30. Ramen, miso, sushi, tăiţei udon,
condimente, sosuri (condimente), preparate
aromatice alimentare, mix pentru clătite sărate,
pâine, chifle de pâine, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), chipsuri (produse din cereale),
cafea, aluat, sosuri pentru salată, colţunaşi pe
bază de făină, orez preparat învelit în alge
marine, plăcinte, pizza, orez, prăjituri de orez,
budincă de orez, biscuiţi din orez, gustări pe bază
de orez, bibimbap (orez amestecat cu legume
şi carne de vită), feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
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prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, orez instant, jiaozi,
sos de soia, spaghete, mirodenii, pacheţele de
primăvară, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
sos de roşii, pâine nedospită, vermicelli, făină de
soia, sos de soia.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (lucrări de birou),
servicii de reamintire a programărilor (lucrări
de birou), licitare, postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea

de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, preluarea apelurilor telefonice pentru
abonaţii indisponibili, publicitate prin televiziune,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare.,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele culinare cu specific japonez (ramen,
sushi, miso, soba, udon, tempura, yakitori,
mocha, sashimi, supe, etc).
39. Aprovizionarea distribuitoarelor automate,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri), livrarea
bunurilor, livrarea bunurilor prin comandă
poştală, transportul de mărfuri (transportul
maritim de bunuri), transportul de mărfuri,
ambalarea bunurilor, livrarea de colete,
închirierea de frigidere / închirierea de dulapuri
frigorifice pentru alimente, depozitarea de
bunuri, depozitare / înmagazinare, împachetarea
bunurilor, servicii de îmbuteliere., servicii
de îmbuteliere, servicii de debarasare,
logistica transporturilor, închirierea de maşini,
închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de
vehicule, închirierea de depozite, aprovizionarea
distribuitoarelor automate.
41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, închirierea echipamentelor audio,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, servicii culturale, educaţionale sau
de divertisment furnizate in legatura cu cultura
japoneza, transfer de know-how (instruire),
servicii educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi special, pregătire în judo, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, organizarea de competiţii
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(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea
de petreceri (divertisment), instruire practică
(demonstraţii), publicarea cărţilor, închirierea
aparatelor de radio şi televizoarelor, furnizarea
facilităţilor de recreere, organizarea şi susţinerea
de seminarii, servicii de tabere sportive, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, instruirea în sado (instruirea
în ceremonia ceaiului), instruirea in bucataria
cu specific japonez prin cursuri, seminarii,
workshopuri, etc.
43. Servicii de restaurante udon and soba,
servicii de restaurante washoku, servicii de
unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de
lounge cu narghilea, servicii de bar, servicii de
pensiune, pensiuni pentru animale, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de cantină, închirierea
de scaune, mese, feţe de masă, sticlărie,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
închirierea aparatelor de iluminat, închirierea
sălilor de şedinţe, servicii de motel, servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, decorare de alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2021 01916
(151) 10/03/2021
(732) ALINA-IOANA AXINTE, STR.

DOBROGEI NR. 42, JUDETUL
BRASOV, SAT SÎNPETRU
(COMUNA SÎNPETRU), BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)
Dulceața Răzeșei

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

29. Dulcețuri, fructe preparate, pastă de fructe,
fructe conservate, jeleuri de fructe, legume
procesate, legume conservate, jeleuri de
legume, jeleuri, dulcețuri, paste de fructe și
legume.

───────

(210) M 2021 01917
(151) 10/03/2021
(732) VIILE BUDUREASCA SRL,

COM. GURA VADULUI NR. 458,
JUDETUL PRAHOVA, GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
BRIGHT MAIDEN

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────
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(210) M 2021 01918
(151) 10/03/2021
(732) FADI ZEIN, STR. DOBROGEI NR.

6, JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

PAPPA CHILLIZZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.01.01

(591) Culori revendicate:rosu (HEX
#DF1F2A), verde (HEX #0B582C),
galben (HEX #FCD522), bej (HEX
#F6D8C0), negru (HEX #2B2A29),
portocaliu (HEX #DE5F36)

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

29. Ardei conservati, ardei iuți conservați, ardei
iuți murați.
30. Pastă de curry.
31. Ardei chilli neprocesat, ardei chilli
neprelucrați, ardei iute (plante).

───────

(210) M 2021 01919
(151) 10/03/2021
(732) YOOKONEK SRL, STR. BAIA

MARE NR. 8, BL. 7A1, SC. 1, ET. 8,
AP. 34, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Gallus

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
blue +cyan 100)

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

3. Produse pentru spălarea rufelor, balsam rufe,
săpun, nemedicinal, amidon pentru spălarea
rufelor, preparate de albire decoloranti pentru
scopuri casnice, preparate chimice de curăţare
pentru scopuri casnice, preparate de curăţare,
coloranţi pentru toaletă, preparate cosmetice
pentru băi, degresanți, alţii decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenți, alții decât
cei utilizați în procesele de fabricație și în
scopuri medicale, preparate de duș pentru
igiena personală sau folosite ca și deodorant,
șervețele antitransfer culoare, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, șampoane, nemedicinale,
preparate toaletă, înălbitor de rufe/preparate
pentru albirea rufelor, preparate de înmuiere a
rufelor/preparate pentru înmuierea rufelor, soluţii
pentru îndepărtarea petelor.

───────

(210) M 2021 01920
(151) 10/03/2021
(732) SILVIU POPESCU, STR. REGINA

MARIA NR. 1, BL. L, SC. C, AP.
8, JUDETUL VALCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

Păi, da!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Ziare, buletine informative, broșuri, publicații
periodice, tipărituri, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), hârtie,
carton, cărți, semne de carte, cărți de desen,
felicitări, albume, almanahuri, calendare, plicuri
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(papetărie), agende, fotografii, blocnotesuri
ilustrate, cartonașe ilustrate, cărți ilustrate, cărți
poștale ilustrate, hărți de perete ilustrate, cărți
poștale și cărți poștale ilustrate, hărți de perete
ilustrate de uz didactic, ziare cotidiene, hârtie
de ziar, caricaturi de ziar (materiale tipărite),
reviste ca suplimente la ziare, pagini din albume
(pentru fotografii, tăieturi din ziare), reviste
profesionale, reviste generaliste, reviste juridice,
reviste medicale, reviste (publicații periodice),
reviste de muzică, reviste pentru fani, reviste
cu postere, reviste de calculatoare, reviste
de călătorii, cutii pentru depozitarea revistelor,
reviste cu programul tv, reviste bulevardiere
cu desene, reviste de benzi desenate, reviste
distribuite în avioane, reviste de benzi desenate,
coperte (coperți) de reviste, hârtie pentru reviste,
reviste cu benzi desenate manga, reviste de
strategie pentru jocuri video, reviste în domeniul
jocurilor și jocurilor de noroc, reviste care
conțin jocuri video și pe calculator, ghiduri
de strategie sub formă de reviste de jocuri
de cărți, publicații periodice tipărite, anuare
(publicații tipărite), publicații periodice tipărite în
domeniul teatrului, publicații periodice tipărite în
domeniul turismului, publicații periodice tipărite
în domeniul filmelor, publicații periodice tipărite în
domeniul dansului, publicații periodice tipărite în
domeniul artelor figurative, coperte (papetărie),
coperte pentru caiete, coperte pentru agende,
coperte de legat cărți, coperte din piele
pentru cărți, coperte de protecție pentru cărți,
coperte pentru caiete de exerciții, coperte pentru
pașapoarte de călătorie, coperte (coperți) din
hârtie pentru cărți, postere montate, albume cu
postere, postere din hârtie, cărți de desenat
sau de scris, grafice tipărite, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, materiale pentru ambalat,
pungi de ambalat din hârtie, panouri publicitare
din hârtie, panouri publicitare din carton, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie.

───────

(210) M 2021 01921
(151) 10/03/2021
(732) SOLO OPTIC LOOK S.R.L., STR.

SIRENELOR NR. 17, ET. 1, AP. 2,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050855,
ROMANIA

(540)

Caroline Line Eyewear

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.

───────
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(210) M 2021 01922
(151) 10/03/2021
(732) CRISTIAN MATEI, STR. ZINCA

GOLESCU NR. 13A, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LA BEA EST 2020 Cu
exceptia ciorbelor, bem tot!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.15

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

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

(210) M 2021 01923
(151) 10/03/2021
(732) INOVAGATE SRL, DRUMUL

BINELUI NR. 49, BL. 1, SC. 1, ET.
5, AP. 55, SECTOR 4, BUCURESTI,
042147, ROMANIA

(540)
Sudinstal

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

37. Întreținere de instalații sanitare, lucrări de
instalații sanitare, servicii de reparare de instalații
sanitare, întreținerea și reparația instalațiilor
sanitare, servicii de instalații sanitare și montare
de geamuri, lucrări de construcții subterane
legate de instalații sanitare, lucrări de instalații
sanitare și instalare de apă și de gaz, servicii
de construcții, servicii de demolare, instalare de
aparate de aer condiționat, reparare de aparate
de aer condiționat, instalarea și repararea
aparatelor de aer condiționat, instalarea și
repararea sistemelor de aer condiționat,
întreținerea sistemelor electronice și de aer
condiționat, întreținere de rutină a aparatelor
de aer condiționat, reparare și întreținere

de aparate de aer condiționat, reparare sau
întreținere de aparate de aer condiționat,
readaptare a instalațiilor de aer condiționat din
clădiri, servicii de curățare a aparatelor de
aer condiționat, servicii de etanșare a găurilor
de ventilație pentru aer condiționat, reparații
sau întreținere de aparate de aer condiționat
(pentru uz industrial), instalare de aparate de
aer condiționat destinate utilizării în camere
curate, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de aparate de aer condiționat,
readaptare a instalațiilor de încălzire, de ventilare
și de aer condiționat din clădiri, servicii de
instalații electrice, recondiționare, reparare și
întreținere a instalațiilor electrice, instalații de
încălzire centrală, întreținere și reparații de
instalații de încălzire, instalare și reparații pentru
instalații de încălzire, readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, desfundarea canalelor
de scurgere, curățarea scurgerilor, detectarea
scurgerilor în interiorul clădirilor, acoperirea
țevilor, renovarea țevilor, montarea (pozarea)
țevilor, izolare de țevi, montare (pozare) de țevi,
montarea izolației la țevi, instalare și întreținere
de țevi, instalarea de sisteme de țevi, servicii de
reparare a țevilor, servicii de căptușire a țevilor,
servicii de instalare de țevi, servicii de consiliere
referitoare la amplasarea țevilor, întreținere și
reparații de țevi utilizate pentru echipamentele
industriale, reparare și întreținere de instalații
pentru gaz și electricitate, service de urgență la
instalațiile de furnizare a gazului, montare de
instalații de aprovizionare și de distribuție de
gaze.

───────
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Referitor la cererea de marcă cu numărul de depozit M 2021 01856 din data de 
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