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Cereri Mărci publicate în 17/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05874 10/08/2021 SC ENVIROTEX PRODUCȚIE

SRL
mobilatorii -inMobilam orice
spatiu!-

2 M 2021 05875 10/08/2021 OPTISAN CLINIC SRL RENECOV

3 M 2021 05876 10/08/2021 SOC. OLTINA IMPEX PROD
COM SRL

LA BAGADELLE

4 M 2021 05877 10/08/2021 CORVIN NICOLAE CRISTIAN
GEORGE-MĂDĂLIN POP

Micul Prinț

5 M 2021 05878 10/08/2021 EXPERT CERT SYSTEMS EXPERT CERT SYSTEMS

6 M 2021 05879 10/08/2021 CARPATHIAN MOTION
PICTURES SRL

CARPATHIAN PICTURES

7 M 2021 05880 10/08/2021 MIHAI ADRIAN STEF OSPITALITATEA ESTE
TRADITIA NOASTRA

8 M 2021 05881 10/08/2021 GEORGIANA CRISTEA Happy Doner

9 M 2021 05882 10/08/2021 COSTEL DUMITRU KOSTAS LA KOSTAS TAVERNA

10 M 2021 05883 10/08/2021 ALIN-MILE BERESCU Școală Marilor Maeștri

11 M 2021 05884 10/08/2021 ANTONIO FOOD DEP S.R.L TAP TRADITIONAL AUTENTIC
PIZZA & MORE

12 M 2021 05885 10/08/2021 DANTE INTERNATIONAL SA Angajament pentru Mediu

13 M 2021 05886 10/08/2021 BLACHOTRAPEZ SRL MARAMU

14 M 2021 05887 10/08/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

SMART

15 M 2021 05888 10/08/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

KENT SMART

16 M 2021 05889 10/08/2021 NICOLAE MARIN nick nnd

17 M 2021 05890 10/08/2021 PURE STORE SRL Hai afară

18 M 2021 05891 10/08/2021 SC JUST MASTER ACTIVITIES
SRL

Master Logistics

19 M 2021 05892 10/08/2021 XCMG CONSTRUCTION
MACHINERY CO., LTD.

XCMG

20 M 2021 05893 10/08/2021 SC HS FANTASTIC FOOD
STUDIO SRL

HATZ burger studio

21 M 2021 05894 10/08/2021 HOLCIM (ROMANIA) SA DynaHPC

22 M 2021 05895 10/08/2021 SC ORGINAL MARKS TRADE
SRL

PORTIE DE EMOTIE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 05896 10/08/2021 RD TRANS SRL LA BATRANU

24 M 2021 05897 10/08/2021 ANGHEL IULIAN-RADU TRIPP DE UCENIC A

25 M 2021 05898 10/08/2021 TIBERIU-PETRE STANCIU BARBERSTORE

26 M 2021 05900 10/08/2021 COFFEE CONCEPT
DEVELOPMENT (CCD) S.R.L.

Never Ever Worry

27 M 2021 05901 10/08/2021 DIGITRON SRL NOVAdent

28 M 2021 05904 10/08/2021 CONTACT EAST SRL PART OF PARTY
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(210) M 2021 05874
(151) 10/08/2021
(732) SC ENVIROTEX PRODUCȚIE

SRL, STRADA MĂRGELELOR, NR.
17, JUDEŢ ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

mobilatorii -inMobilam
orice spatiu!-

(531) Clasificare Viena:
02.01.02; 02.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05

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

20. Mobilier din pal, mdf, lemn masiv.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor 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 poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau la comandă.

───────

(210) M 2021 05875
(151) 10/08/2021
(732) OPTISAN CLINIC SRL, STR.

PIETRIȘ NR. 1, CAMERA 3, BL.
D31, SC.A, AP. 2, JUDEŢ SĂLAJ,
ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. ELOCINTEI
NR. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
90, ROMANIA

(540)
RENECOV

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

35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de produse și servicii oftalmologice de toate
tipurile și în special pentru creșterea acuității
vizuale, prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site
web sau platforme specializate, astfel încât
terţii le cunoască şi să le achiziţioneze
comod, realizarea de reclame, publicitate,
promoţii pentru aceste produse, inclusiv online,
furnizarea de informaţii, sfaturi comerciale şi
servicii de asistenţă comercială şi consultanţă
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, servicii furnizate de magazine online
specializate, publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv online prin internet și prin
intermediul unui site web specializat.
44. Servicii medicale și conexe acestora, servicii
de oftalmologie, de optometrie, de imagistică
optică pentru diagnosticare medicală, servicii
de consiliere medicală, în special în domeniul
oftalmologiei, servicii de diagnosticare și tratare
a afecțiunilor oftalmologice și asociate acestora,
proceduri de recuperare neuro-cognitivă și
vizuală, tratamente medicale prin terapii vizuale
ce conțin procese de reintegrare și reglare
senzorială.

───────
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(210) M 2021 05876
(151) 10/08/2021
(732) SOC. OLTINA IMPEX PROD

COM SRL, STR. SOCULUI NR.
20A, JUDEŢ PRAHOVA, URLATI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

LA BAGADELLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2021 05877
(151) 10/08/2021
(732) CORVIN NICOLAE CRISTIAN,

STRADA CONSTANTIN D. STAHI
NR. 3, ETAJ 2, APARTAMENT
7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
GEORGE-MĂDĂLIN POP,
STRADA DUMITRU ZOSIMMA
NR. 70, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Micul Prinț

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

4. Brichete (combustibil), brichete combustibile
(brichete de cărbune), brichete de cărbune,
brichete de turbă (combustibili), brichete de
cărbune de lemn, brichete pentru grătar, turbă
(combustibil).
11. Grătare, grătare electrice, grătare
afumătoare, grile pentru grătar, tăvi cu grătar,
grătare pentru gătit, grătare pentru friptură,
grătare cu cărbune, grătare cu gaz, tăvi electrice

tip grătar, grătare electrice cu grilaj, grătare
(aparate pentru gătit), grătare (aparate de gătit),
grătare electrice pentru exterior, grătare electrice
(aparate pentru gătit), aparate de gătit cu
grătare.
21. Grătare (neelectrice), mănuși pentru grătar,
mănuși de bucătărie, mănuși pentru cuptor,
mănuși din plastic de uz casnic, mănuși din
cauciuc pentru uz casnic, mănuși din cauciuc de
uz casnic, mănuși de bumbac de uz casnic, clești
pentru salată, clești pentru carne, clești pentru
grătar.
25. Tricouri, tricouri polo, tricouri imprimate,
tricouri cu mânecă scurtă, șorțuri
(îmbrăcăminte), șorturi, șorțuri din hârtie, șorțuri
de plastic, şorţuri de unică folosinţă, mănuși,
mănuși (articole de îmbrăcăminte).
29. Carne și produse din carne, extracte din
carne.
30. Pâine, sare, muștar, condimente, mirodenii
(condimente).
32. Bere și produse de bere, sucuri,
sucuri carbogazoase, siropuri pentru limonadă,
limonade.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu berea,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile pentru
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bere.
39. Servicii de distribuție, distribuție (transport)
de mărfuri pe șosea, distribuție (transport) de
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mărfuri pe calea aerului, distribuție (transport) de
mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul, servicii
de distribuție de băuturi, spre exemplu de băuturi
alcoolice.
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de recreere,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop cultural educaţional şi de divertisment,
servicii oferite de ateliere recreative, coordonare
de activități de divertisment, degustare de
vinuri (servicii de divertisment), divertisment de
tipul degustărilor de vinuri, divertisment on-line,
furnizare de activități recreative, furnizare de
activități culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de activități recreative, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de festivaluri, planificare și
coordonare de petreceri (divertisment), servicii
de divertisment.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante fast-food, servicii
oferite de restaurante specializate în preparate
la grătar, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii oferite de baruri, sevicii de
baruri care servesc bere, servicii de baruri de
sucuri de fructe, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servire de alimente și băuturi,
servicii oferite de snack-baruri, servire de băuturi
alcoolice.

───────

(210) M 2021 05878
(151) 10/08/2021
(732) EXPERT CERT SYSTEMS, STR.

PASARANI NR. 70, BL. 1, SC.
B, ET. 1, AP. 14, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
EXPERT CERT SYSTEMS

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

42. Servicii de certificare, sisteme de
management şi produse pentru construcţii.

───────

(210) M 2021 05879
(151) 10/08/2021
(732) CARPATHIAN MOTION PICTURES

SRL, BD-UL DACIA NR. 53,
CAMERA 1, BL. DD4, ET. 2, AP. 3,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

CARPATHIAN PICTURES

(531) Clasificare Viena:
01.15.17; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
41. Rezervarea locurilor pentru spectacole,
organizarea de spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, organizarea și susținerea
colocviilor, distribuție de filme, regizarea de
filme, alta decât filmele publicitare, producții
de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), servicii de
studiouri de înregistrare, scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
producția de spectacole, subtitrare, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire).

───────
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(210) M 2021 05880
(151) 10/08/2021
(732) MIHAI ADRIAN STEF, STR.

RANDUNELELOR NR.44,
JUDETUL SATU MARE, SATU
MARE, 440099, SATU MARE,
ROMANIA

(540)
OSPITALITATEA ESTE
TRADITIA NOASTRA

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

43. Servicii oferite de persoane sau unitati al
caror scop este acela de a prepara alimente si
bauturi pentru consum, servicii de cazare si de
masa in hoteluri, servicii oferite de pensiuni si
alte unitati de cazare temporara.

───────

(210) M 2021 05881
(151) 10/08/2021
(732) GEORGIANA CRISTEA, STR.

ION MECU, NR. 8, JUDETUL
CONSTANTA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Happy Doner

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 26.11.12;
08.07.10

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

clase:
35. Prelucrare electronică a comenzilor,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, informare comercială cu privire
la produse de consum în legătură cu alimente

sau băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănutul și cu ridicata în legătura cu
alimente si băuturi, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, administrare
a afacerilor pentru restaurante, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii.
39. Livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, servicii de stocare a alimentelor,
servicii de transport de alimente, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere
în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, ridicarea încasărilor din
distribuitoare automate, organizarea serviciilor
de transport, transport și livrare de bunuri,
livrare de saorma si kebap, livrare de alimente,
servicii de livrare, livrare de alimente de către
restaurante.
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de fast-
fooduri, servicii de fast food la pachet, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii de restaurant și
bar, servicii oferite de snack-baruri, servire
de alimente și băuturi, servicii oferite de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering hotelier, servicii oferite de închiriere
de echipament de catering, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de cantine,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, preparare de mâncăruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite de
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pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii oferite de localuri tip snack-bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii de ceainărie, servicii de terasă berărie,
servicii oferite de cafenele, servicii oferite de
rotiserii, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, rezervări la restaurant, rezervări pentru
restaurante și mese, furnizarea de recenzii
despre restaurante, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 05882
(151) 10/08/2021
(732) COSTEL DUMITRU, STR.

PRINCIPALA NR. 105H, SAT
CLINCENI, JUDETUL ILFOV,
COMUNA CLINCENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

KOSTAS LA
KOSTAS TAVERNA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 03.09.01; 02.01.01

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

35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de marketing
în domeniul restaurantelor, management de
restaurant pentru terți, administrare a afacerilor
pentru restaurant, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese
cu specific grecesc, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi cu specific
grecesc, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu deserturi cu specific grecesc, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie cu specific
grecesc, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare
cu specific grecesc, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare cu specific pescăresc, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
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legătură cu produse alimentare cu specific
grecesc, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare cu specific pescăresc, administrarea
vânzărilor, administrație comercială, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, promovarea
vânzărilor pentru terti, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, distribuire
de materiale publicitare și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentare de
produse, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de agenții de import și
export, servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
bunurilor, organizare de calatorii, livrare de
alimente si băuturi.

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii furnizate în legătură
cu prepararea de alimente și băuturi, servicii
de restaurant (fast-food), servicii de cafenea
si bar, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de
unități de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
hoteliere, servicii de motel, servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
și plecărilor), închirierea de (locuințe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea

temporară, servicii de case de vacanță, decorare
de alimente, servicii de bucătari personali,
Informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, pregătire si furnizare de alimente si
băuturi destinate consumului imediat, furnizare
de alimente si băuturi in bistrouri, furnizare
de alimente si băuturi in restaurante si baruri,
Servicii de furnizare de alimente si băuturi pentru
recepțiile firmelor.

───────

(210) M 2021 05883
(151) 10/08/2021
(732) ALIN-MILE BERESCU, STR.

RASARITULUI NR.27, BL.35,
ET.4, AP.19, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Școală Marilor Maeștri

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

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

───────

(210) M 2021 05884
(151) 10/08/2021
(732) ANTONIO FOOD DEP S.R.L, STR.

DOINEI, NR.48, SAT FUNDENI,
JUDETUL IFLOV, DOBROESTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

TAP TRADITIONAL
AUTENTIC PIZZA & MORE
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(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 26.01.03

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

clase:
43. Servicii oferite de baruri de cockteiluri,
servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de bufet salate, servicii oferite
de cantine, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente si bauturi dintr-o rulota
mobila, furnizare de alimente si bauturi pentru
oaspeti, furnizare de alimente si bauturi pentru
oaspeti in restaurante, furnizare de alimente
si bauturi in restaurante si baruri, furnizare
de alimente si bauturi in bistrouri, furnizare
de alimente si bauturi in gogosarii, servicii
oferite de localuri tip snack¬bar, organizare
de receptii pentru nunti (mancare si bauturi),
organizare de banchete, organizare de mese
la hoteluri, servicii oferite de pizzerii, pregatirea
mancarurilor si a bauturilor, pregatirea si
furnizare de alimente si bauturi destinate
consumului imediat, preparare de mancaruri,
preparare de mancaruri pentru alte persoane,
pe baza de subcontractare, prepararea mancarii,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
restaurante de delicatese, servicii oferite de
restaurante specializate in preparate la gratar,
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
servicii contractuale de alimentatie, servicii de
bar cu servire de vin, servicii de baruri cu
narghilea, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru barurile
de cockteiluri, servicii de canting, servicii de
ceainarie, servicii de club pentru furnizare
de mancare si bauturi, servicii de cluburi
cu restaurante private, servicii de cluburi de
baut private, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de bauturi), servicii de gatit, servicii
de local public, servicii de mancare la pachet,
servicii de mancaruri si bauturi la pachet,
servicii de organizare de banchete, servicii
de ospitalitate (alimente si bauturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licenta, servicii
de restaurant cu servire la pachet, Servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant in
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant si bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurant care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mancaruri
rapide, servicii de restauratie pentru receptiile
firmelor (furnizare de alimente si bauturi), servicii
de somelier, servicii de terasa berarie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de

alimente, servicii pentru furnizarea de bauturi,
servicii in domeniul gustarilor, servicii pentru
prepararea mancarurilor si a bauturilor, servicii
prestate de bucatari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se serveste inghetata, servicii specifice barurilor
de cockteiluri, servii de barmani, servire de
alimente si bauturi, servire de alimente si bauturi
pentru oaspeti, servire de alimente si bauturi
pentru oaspeti in restaurante, servire de alimente
si bauturi in gogosarii, servire de alimente si
bauturi in internet-cafe, servire de alimente si
bauturi in restaurante si baruri, servirea de
bauturi in berarii, servire de bauturi alcoolice,
servirea de bauturi tn microberarii, servicii de
baruri care servesc bere, servicii oferite de
snack-baruri.

───────

(210) M 2021 05885
(151) 10/08/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

SOS. VIRTUŢII, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Angajament pentru Mediu

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

35. Consultanta profesionala, consultanta cu
privire la aplicarea, tranzitul si implementarea
de imbunatatiri in gestiunea firmei, indeosebi
in legatura cu conducerea organizatiei
(gestiunea adecvata, responsabila si eficienta
a organizatiei), politica sociala si de
mediu, consultanta in domeniul economic
si de gestiune organizationala, punerea la
dispozitie a informatiilor de afaceri in format
electronic sau nu, informatii organizationale in
materie de mediu si politica sociala si de
gestiune, consultanta profesionala cu privire
la management si gestiunea organizatiei,
consultanta profesionala cu privire la intocmirea
si actualizarea rapoartelor anuale de mediu,
rapoartelor sociale si financiare ale societatilor,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu.
41. Servicii culturale și educaționale în domeniul
ecologiei și protecției mediului, organizarea
de conferințe, seminarii, campanii, tabere
de voluntariat, școli de vară și orice
alte evenimente cu scop cultural, educativ
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având ca tematică conservarea, protejarea și
reconstrucția mediului, realizare de programe
educaționale online, radio și tv cu privire
la protecția mediului, producția și furnizarea
de filme și materiale video în domeniul
protecției mediului, furnizarea online de publicații
electronice în domeniul protecției mediului,
publicarea de texte, cărți, reviste și alte materiaie
tipărite în domeniul protecției mediului, inclusiv
online.
42. Cercetare în domeniul protecției mediului,
dezvoltării și exploatării durabile a resurselor
naturale, furnizarea și diseminarea de informații,
opinii științifice, consiliere și consultanță cu
privire la protecția mediului și reducerea emisiilor
de carbon, inclusiv prin intermediul rețelelor
informatice online și globale, paginilor web,
rețelelor de socializare și platformelor de
video-sharing, cercetare în domeniul reducerii
emisiilor de carbon, cercetare tehnică în
domeniul compensării emisiilor de dioxid de
carbon, controlul calității cu privire la protecția
mediului și reducerea emisiilor de carbon
evaluări și elaborarea de rapoarte și studii
în domeniul protecției mediului, consultanţă
în domeniul economisirii energiei, studii în
domeniul protecției mediului, cercetarea si
consultanta în domeniul protecției mediului.

───────

(210) M 2021 05886
(151) 10/08/2021
(732) BLACHOTRAPEZ SRL, STR.

FABRICII, NR. 8A, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430015, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MARAMU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.07.25

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#393185), rosu (HEX #E31E24), negru
(HEX #000000)

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.

───────
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(210) M 2021 05887
(151) 10/08/2021
(732) BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.,
251 LITTLE FALLS DRIVE,
SUITE 100, WILMINGTON,
DELAWARE,19808-1674, STATELE
UNITE ALE AMERICII, .

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI,
NR.17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SMART

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 05888
(151) 10/08/2021
(732) BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.,
251 LITTLE FALLS DRIVE,
SUITE 100, WILMINGTON,
DELAWARE,19808-1674, STATELE
UNITE ALE AMERICII, .

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
KENT SMART

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 05889
(151) 10/08/2021
(732) NICOLAE MARIN, STR. MIORITA

NR. 10, JUDETUL ILFOV,
BERCENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

nick nnd

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 05890
(151) 10/08/2021
(732) PURE STORE SRL, ALE.

ZORELELOR NR. 2A, BL. M14,
SC. 1, ET. 8, AP. 50, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Hai afară

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.01.04

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

12. Huse adaptate pentru biciclete, vehicule,
aparate de locomoție terestră, aeriană sau
navală.
22. Hamace, hamacuri, frânghii și sfori, plase,
corturi și prelate, marchize din materiale textile
sau sintetice, vele, saci pentru transportul și
depozitarea materialelor în vrac, materiale de
capitonare, amortizare și de umplutură, cu
excepția hârtiei, cartonului, cauciucului sau
a materialelor plastice, fibre textile brute și
înlocuitori pentru acestea.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 05891
(151) 10/08/2021
(732) SC JUST MASTER ACTIVITIES

SRL, BDUL MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 53, ET.
3, SECTORUL 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, BULEVARDUL
LIBERTĂŢII NR. 22, BL. 102, SC. 3,
AP. 55, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Master Logistics

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.14

(591) Culori revendicate:Roşu, mov, alb,
negru

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

39. Transport, transport și depozitare, transport
și depozitare de bunuri, colectare, transport și
livrare de produse, servicii de transport comercial
de mărfuri, servicii de transport de mărfuri pe
distanțe scurte, distribuție (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii oferite
de persoane sau firme care se ocupă cu
transportul mărfurilor pe cale rutieră, transport
de marfă, transport de mărfuri, transport rutier
de mărfuri, servicii de mutare industriale
(transport), depozitare de marfă după transport,
depozitare de marfă înainte de transport,
livrare și depozitare de bunuri, depozitare
și livrare de bunuri, servicii de depozitare,
depozitarea mărfurilor, depozitare de produse,
servicii de depozitare de produse, servicii de
depozitare și păstrare în magazii, transport,
ambalarea și depozitarea bunurilor, servicii
de agenție de transport (expediere (am.))/
servicii de agenție de transport, închirierea
de garaje, operațiuni de încărcare-descărcare,
depozitarea de bunuri, depozitare/înmagazinare,
logistica transporturilor, închirierea de depozite,
împachetarea bunurilor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/08/2021

(210) M 2021 05892
(151) 10/08/2021
(732) XCMG CONSTRUCTION

MACHINERY CO., LTD.,
TUOLANSHAN ROAD NO
26, XUZHOU ECONOMIC
AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT ZONE, JIANGSU,
CHINA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011694,
ROMANIA

(540)

XCMG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.01; 26.07.25

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

4. Ulei lubrifiant, ulei industrial, ulei de motor, ulei
de motor diesel, ulei de transmisie, ulei hidraulic,
grăsime lubrifiantă.
7. Utilaje agricole, tavaluguri pentru drumuri,
buldozere, excavatoare, betoniere (mașini),
mașini pentru construcția drumurilor, mașini de
construit căi ferate, mașini de găurit, elevatoare,
mașini de măturat drumuri, pluguri de zăpadă,
încărcătoare (maşini), mașini pentru mutare de
pământ, osii pentru mașini, supapă de presiune
hidraulică.
12. Stivuitoare, camioane stropitoare,
camioane, șasiuri auto, carucioare de mina
pe sine, camioane pentru gunoi, camioane cu
caracteristică de macara încorporată, cărucioare
pentru furtunuri, anvelope pentru automobile
(anvelope), benzile de rulare pentru vehicule,
șasiuri pentru vehicole, anvelope pentru roțile
vehiculelor.
35. Demonstratii de produse, publicitate,
publicitate in aer liber, servicii de agenții de
import-export, promovarea vânzărilor pentru

terți, marketing, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărători și vânzători de produse
și servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, furnizarea de
informații de afaceri.
37. Furnizarea de informații despre construcții,
închiriere de excavatoare, închiriere de
echipamente pentru construcții, instalare,
întreținere și reparații de mașini, reconstrucția
mașinilor care au fost uzate sau parțial distruse,
întreținerea vehiculelor, servicii de reparatii a
vehiculelor avariate.
39. Ambalarea mărfurilor, transport de marfă,
servicii de remorcare a vehiculelor avariate,
servicii de remorcare (tragere), depozitarea
mărfurilor, închirierea de vehicule, parcare.

───────

(210) M 2021 05893
(151) 10/08/2021
(732) SC HS FANTASTIC FOOD STUDIO

SRL, STR. CIREŞULUI NR. 40D,
JUD. ILFOV, DOBROIEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

HATZ burger studio

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2021 05894
(151) 10/08/2021
(732) HOLCIM (ROMANIA) SA,

CALEA FLOREASCA NR. 169A,,
CLĂDIREA B, ET. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DynaHPC

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

1. Lianți chimici pentru beton, compuși pentru
legarea betonului, agenți pentru tratarea
betonului, amestecuri de aditivi chimici pentru
beton, produse chimice folosite la fabricarea
betonului, lianți (adezivi), cu excepția celor
pentru papetărie sau menaj, lianți speciali pentru
beton compactat prin cilindrare, aglutinanți
pentru mortar si beton, adezivi pentru mortar,
inhibitori pentru mortar, aditivi chimici pentru
mortar, amestecuri chimice pentru mortar,
substanțe, produse și preparate chimice și
elemente naturale, substanțe pentru decaparea
mortarului, substanțe (chimice) pentru curățarea
mortarului, agenți de legare pentru amestecuri
cu mortare, mortar chimic de etanșare
folosit în industria construcțiilor, compoziții
chimice utilizate în construcții, materiale adezive
pentru industria construcțiilor, compoziții chimice
folosite în industria construcțiilor, adezivi și
lianți pentru utilizare în industria construcțiilor,
compoziții chimice pentru injectare în structuri de
construcții, compuși de etanșare pentru folosirea
în construcții (produse chimice), cimenturi
adezive, conservanți pentru ciment, aditivi
chimici pentru ciment si beton, compoziții pentru
fixarea cimentului, aditivi folosiți la amestecarea
cimentului, acceleratori de priză a cimentului,
compoziții chimice pentru întărirea cimentului,
agenți de dispersie folosiți la ciment, aditivi
chimici pentru materiale de cimentare, produse
chimice sub formă de aditivi pentru ciment,
preparate pentru impermeabilizarea cimentului,
cu excepția vopselelor și uleiurilor, acceleratori
pentru întărirea betonului, aditivi pentru beton,
paste pentru beton, inhibitori pentru beton.
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, structuri și construcții
nemetalice transportabile, materiale de
construcție din beton, materiale nemetalice de
armare pentru construcții, beton, ciment, mortar,

ipsos, materiale agregate folosite la beton,
materiale țesute (nemetalice) pentru beton,
beton pentru turnare, stâlpi din beton, cărămizi
de beton, mortar pentru echilibrarea betonului,
beton gata amestecat turnat pe șantier, stâlpi
din beton ca materiale de construcție, beton
industrial folosit la lucrările de construcții
civile, beton autonivelant destinat utilizării la
construcția de clădiri, materiale de construcții
din beton armat cu materiale plastice și fibră de
sticlă, beton pentru monumente, betoane armate
și nearmate, ciment pentru construcții.
35. Regruparea în interesul terților a produselor
din clasele 1 și 19 (exceptând transportul lor)
pentru a permite terților sã le achiziționeze
în mod convenabil, aceste servicii pot fi
furnizate prin intermediul magazinelor online,
magazinelor fizice, site-urilor de socializare,
servicii de vânzare cu amãnuntul în legãturã
cu materiale de construcții nemetalice, servicii
de comenzi online, servicii de vânzare
cu ridicata în legãturã cu materiale de
construcții nemetalice, servicii de expunere
comercialã de mãrfuri, servicii de promovare
comercialã prin mijloace audiovizuale, pregãtire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, promovare
a vânzãrilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, difuzare
de materiale publicitare online, promovare a
vânzãrilor prin mijloace audiovizuale, publicitate
online, publicitate și reclamã prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, activitãți de
marketing și publicitate în vederea educãrii
și responsabilizãrii consumatorilor privitor la
materialele de construcții, servicii de prezentare
a companiei și a rolului activ în responsabilitatea
fața de mediu, promovarea serviciilor și a
soluțiilor pentru fabricarea materialelor de
construcție sustenabile, realizarea de materiale
publicitare, online și offline, de promovare a
campaniilor dedicate eficienței și performanței
materialelor de construcții.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, furnizarea de informații în domeniul
construcțiilor, servicii de construcții de clădiri,
supraveghere a lucrărilor de construcții,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
reparații clădiri, reparații în construcții, reparații
de construcții, reparații și întreținere de clădiri,
reparații și renovări de clădiri, lucrări de reparații
în construcții, întreținere și reparații de sisteme
de conducte, servicii de consiliere cu privire la
reparațiile la clădiri.

───────
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(210) M 2021 05895
(151) 10/08/2021
(732) SC ORGINAL MARKS TRADE

SRL, STR. NICOLAE BALCESCU
NR.24, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
80001, GALAȚI, ROMANIA

(540)
PORTIE DE EMOTIE

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, informații de marketing, marketing
de produse, promovarea comercială, publicitate,
publicitate și marketing.

───────

(210) M 2021 05896
(151) 10/08/2021
(732) RD TRANS SRL, STR.

GRĂDINARILOR NR. 12, JUD.
CLUJ, CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
CONSTANTIN BRANCUSI NR.
73-79A, ET. 2, AP. 205, JUD. CLUJ ,
CLUJ-NAPOCA, 400458, CLUJ,
ROMANIA

(540)
LA BATRANU

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

30. Baton cu cacao, baton cu ciocolată,
ciocolată.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ cu
baton de ciocolată, baton cu cacao.

───────

(210) M 2021 05897
(151) 10/08/2021
(732) ANGHEL IULIAN-RADU, STR.

EPISCOP MARTON ARON NR.21,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

TRIPP DE UCENIC A

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 10.05.13

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

35. Publicitate şi marketing, marketing online şi
offline, servicii de promovare artişti, publicitate
radio, servicii de consiliere în afaceri privind
francizele.
41. Producţie de emisiuni TV, producţie de
emisiuni radio, producţie de emisiuni online,
producţie de vlog-uri.
44. Servicii de înfrumuseţare, servicii de
hairstylist.

───────
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(210) M 2021 05898
(151) 10/08/2021
(732) TIBERIU-PETRE STANCIU,

STR. GALATA NR. 46, SC. 2, AP.
U30, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CALARASILOR NR. 177,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BARBERSTORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 10.05.04; 10.05.11;
10.05.13

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru oameni

───────

(210) M 2021 05900
(151) 10/08/2021
(732) COFFEE CONCEPT

DEVELOPMENT (CCD) S.R.L.,
CALEA FLOREASCA NR.
244-246B, SPATIU COMERCIAL
UNITATEA NR. (2F-000) IN
PROMENADA IN FLOREASCA
CITY, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
Never Ever Worry

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

7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea, filtre de cafea, neelectrice, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, pahare din plastic sau hârtie, căni cu
pereţi dubli, pahare pentru cafea şi ceai, servicii
de ceai (veselă), seturi pentru zahăr şi produse
de adăugat la băuturi, tăvi (platouri de servit),
infuzoare de ceai si cafea, strecurătoare si
strcuratoare de ceai, ceainice (neelectrice), cutii/
recipiente pentru cafea şi pentru ceai (articole
de masă), termosuri, capace, vesela, tacamuri si
ustensile de bucatarie, căni de cafea şi ceai.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
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ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri
pe bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de
cafea (cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu
arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata,
cacao şi cafea artificială, bauturi nealcoolice
pe baza de cafea, ceai, cacao si ciocolata,
preparate nealcoolice gata de băut, preparate
pe baza cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf
de cafea în capsule, ceai în capsule, pudră
de cacao în capsule, pulberi de băuturi pe
bază de cafea, cacao sau ceai în capsule,
infuzii, extracte si esente din cafea si ceai
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe
şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor
35. Servicii de comerţ/vânzare cu amănuntul
pentru râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseală, tacâmuri si ustensile de bucătărie, căni
de cafea şi ceai, pahare din plastic sau hârtie,
căni cu pereţi dubli, pahare pentru cafea şi

ceai, servicii de ceai (veselă), seturi pentru
zahăr şi produse de adăugat la băuturi, tăvi
(platouri de servit), infuzoare de ceai si cafea,
strecurătoare si strecurătoare de ceai, ceainice
(neelectrice), cutii/recipiente pentru cafea şi
pentru ceai (articole de masă), termosuri,
capace, cafea, cafea boabe, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea fără cofeină, băuturi
din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu lapte,
amestecuri pe bază de cafea naturală şi/sau
înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte cereale),
cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea
cu gheata, cacao şi cafea artificială, băuturi
nealcoolice pe baza de cafea, ceai, cacao
si ciocolata, preparate nealcoolice gata de
băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao și
ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esenţe din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
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amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achiziţie pentru terţi, relaţii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.

43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si bauturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi bauturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali

───────

(210) M 2021 05901
(151) 10/08/2021
(732) DIGITRON SRL, STR. CUEJDI, NR.

1A, JUD. NEAMŢ, PIATRA NEAMȚ,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

NOVAdent

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
turcoaz

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

44. Servicii medicale, furnizare de servicii
medicale, asistență stomatologică, servicii
de stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii ale cabinetelor şi

clinicilor stomatologice, servicii de radiologie şi
tomografie dentară.

───────

(210) M 2021 05904
(151) 10/08/2021
(732) CONTACT EAST SRL, STR.

DOSTOIEVSKI 26, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400424, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNARII 25/1/2/5, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593,
CLUJ, ROMANIA

(540)
PART OF PARTY

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

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────


