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Cereri Mărci publicate în 18/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00885 11/02/2021 CASA STIL INTERNATIONAL

SRL
Alawayil

2 M 2021 01024 11/02/2021 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL R SA

Deșteptarea României

3 M 2021 01069 11/02/2021 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

La cetate-n port

4 M 2021 01070 11/02/2021 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

Exclusiv VIP

5 M 2021 01071 11/02/2021 ROBERT-GABRIEL BRATU JEALOUS

6 M 2021 01072 11/02/2021 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

SUNDY

7 M 2021 01073 11/02/2021 DANIEL CÎRNU FISH 2 GO PESCĂRIE GRILL

8 M 2021 01074 11/02/2021 AGRO DELIVERY SRL Froopt Din grădinile noastre

9 M 2021 01075 11/02/2021 TELECONSTRUCTIA SLANIC
SRL

Complex Panoramic

10 M 2021 01076 11/02/2021 SC FETAL CARE CENTER SRL Fii sigură că totul e bine!

11 M 2021 01077 11/02/2021 SC EUROMACA SRL Terasa restaurant pizzerie
RUSTIC

12 M 2021 01078 11/02/2021 SAHPROD METEOR SRL SULTAN

13 M 2021 01079 11/02/2021 POLARIS SCOUT SRL POLARIS SCOUT

14 M 2021 01080 11/02/2021 TOP BLACK SECURITY SRL TOP BLACK SECURITY

15 M 2021 01081 11/02/2021 SMART MANAGEMENT INVEST
SRL

DIESEL PLUS

16 M 2021 01082 11/02/2021 EATBLE BRANDS SRL EATVISORY

17 M 2021 01083 11/02/2021 MIHAIL ENE HERA EMPIRE RESIDENCE

18 M 2021 01084 11/02/2021 EIFFEL PRAXIS SRL Green Digital Lab

19 M 2021 01085 11/02/2021 MED LIFE SA MedLine

20 M 2021 01086 11/02/2021 EIFFEL PRAXIS SRL Green Dental Lab

21 M 2021 01087 11/02/2021 COMPLEX SAVOY SA S RESIDENCE

22 M 2021 01088 11/02/2021 ORACLE ENGINEERING SRL Zero Gravity

23 M 2021 01089 11/02/2021 CLAUDIU-OCTAVIAN PERA BUCUREȘTI PRIN OBIECTIV

24 M 2021 01090 11/02/2021 CLAUDIU-OCTAVIAN PERA SUBIECTIV PRIN OBIECTIV
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 01091 11/02/2021 LEGACY PRODUCTION

STUDIO SRL
CLUB A

26 M 2021 01092 11/02/2021 BACO BRANDS SRL FLAMBOYANT

27 M 2021 01094 11/02/2021 S.C. DOI NEPOŢI PROD S.R.L. Doi Nepoți

28 M 2021 01095 11/02/2021 JUSTINIAN CREȚU ES-Q-ZET

29 M 2021 01096 11/02/2021 S.C. MG TEC INDUSTRY S.R.L. alege smart

30 M 2021 01098 11/02/2021 S.C. G&M 2000 S.R.L. G&M 2000 BIONET A15
Dezinfectant concentrat pentru
suprafete

31 M 2021 01099 11/02/2021 GLONOS MULTICOM SRL Plantmaster MAESTRUL
CULTURII TALE

32 M 2021 01100 11/02/2021 SC ALEV INTERIORS SRL ALEV interiors instalații de
calitate

33 M 2021 01101 11/02/2021 G&M 2000 SRL G&M 2000 Clorom
DEZINFECTANT CLORIGEN
GENERAL Tablete efervescente

34 M 2021 01102 11/02/2021 FRAHER SRL TU! TOATĂ DRAGOSTEA
NATURII URMEAZĂ GUSTUL
BUN

35 M 2021 01103 11/02/2021 MIRELA DAMARIS TODEA D' Art

36 M 2021 01104 11/02/2021 ZOOM TOYS S.R.L. BrandToys by Zoom Toys

37 M 2021 01105 11/02/2021 INOOR VISION SRL iNoor

38 M 2021 01106 11/02/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD.

39 M 2021 01107 11/02/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD. magic jackpot

40 M 2021 01108 11/02/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD magic jackpot

41 M 2021 01109 11/02/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD.
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(210) M 2021 00885
(151) 11/02/2021
(732) CASA STIL INTERNATIONAL

SRL, STRADA CORALILOR NR.
105A, ET.1, AP.7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Alawayil

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.02

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 01024
(151) 11/02/2021
(732) EUROPE DEVELOPPEMENT

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

(540)

Deșteptarea României

(531) Clasificare Viena:
01.17.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

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

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

───────
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(210) M 2021 01069
(151) 11/02/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUDETUL MURES, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
La cetate-n port

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

35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de

publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
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38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice

pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, altele decât cele publicitare, publicare
electronică, publicare multimedia, publicare de
publicaţii electronice altele decât cele publicitare,
publicare de ziare, de reviste, de buletine
informative, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, editare de publicaţii
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale şi publicaţii tipărite altele decât
cele publicitare, publicare de afişe informative,
publicare multimedia a ziarelor, revistelor, a
jurnalelor, furnizare de publicaţii electronice
nedescărcabile, servicii de publicare on-line,
servicii de publicare de text electronic altele
decât cele publicitare, publicarea de materiale
multimedia online altele decât cele publicitare,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
furnizare de publicaţii on-line nedescărcabile,
publicare online de ziare electronice, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de cărti şi periodice
electronice online, publicare de ziare, periodice,
cataloage şi broşuri, publicare şi reportaje
(servicii prestate de reporteri), publicare pe
internet a unui ziar pentru clienţi, publicare
de cărţi electronice şi periodice pe internet,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
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reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, altele decât cele
publicitare, furnizare de publicaţii electronice
(care nu se pot descărca), servicii de publicare
de divertisment video digital, audio şi multimedia,
publicare de materiale tipărite, cu excepţia
textelor publicitare, sub formă electronică,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
publicare on-line de cărti şi reviste electronice,
altele decât cele publicitare (care nu pot fi
descărcate), publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o reţea globală
de calculatoare, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de texte şi
imagini, inclusiv in format electronic, altele
decât cele in scopuri publicitare, servicii de
bibliotecă online şi anume furnizare de servicii
de bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de

televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, servicii de cazare temporară, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii hoteliere, servicii de cazare hotelieră,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
servicii de hoteluri și moteluri, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță.

───────
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(210) M 2021 01070
(151) 11/02/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUDETUL MURES, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
Exclusiv VIP

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii (tipărite), publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri).
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,

publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
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sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune

sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
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şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate

prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/02/2021

(210) M 2021 01071
(151) 11/02/2021
(732) ROBERT-GABRIEL BRATU, STR.

MADONA DUDU, NR. 10, BL. 10,
SC. 1, ET. 6, AP. 21, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, 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)

JEALOUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, hanorace, hanorace sport,
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, pantaloni,
șosete, tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte), jachete
(îmbrăcăminte), rochii pentru femei, fuste,
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, părți de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte de-a
gata (confecții).

───────

(210) M 2021 01072
(151) 11/02/2021
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ S.A., 1800, VEVEY,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR
2, BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)
SUNDY

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

30. Ciocolată, Produse de cofetărie, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale.

───────

(210) M 2021 01073
(151) 11/02/2021
(732) DANIEL CÎRNU, STR. PICTOR

NICOLAE GRIGORESCU NR. 49,
ET. 2, AP. 11, JUDETUL VRANCEA,
FOCSANI, 620125, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

FISH 2 GO PESCĂRIE GRILL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.09.01

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

12. Vagoane-restaurant.
29. Mâncăruri preparate, alimente
semipreparate și gustări sărate, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei).

───────
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(210) M 2021 01074
(151) 11/02/2021
(732) AGRO DELIVERY SRL, COD

POSTAL 917170, MÂNĂSTIREA,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING, BD.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Froopt Din grădinile noastre

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.11

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

clase:
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi.
31. Fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora) constand in fructe, legume si ierburi
proaspete si/sau prelucrate, fără însă a se
limita doar la acestea, 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 al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2021 01075
(151) 11/02/2021
(732) TELECONSTRUCTIA SLANIC

SRL, STR. VASILE ALECSANDRI
22 C, JUD. BACĂU, SLANIC
MOLDOVA, BACĂU, ROMANIA

(540)

Complex Panoramic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 07.01.24; 29.01.11

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

43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii de hoteluri și
moteluri, servicii de agenții pentru rezervare de
cazare temporară (hoteluri, pensiuni).

───────

(210) M 2021 01076
(151) 11/02/2021
(732) SC FETAL CARE CENTER

SRL, STR. OASPETILOR NR.
9A, SECTOR 1 , BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) AGENTIA WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
ET. 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Fii sigură că totul e bine!

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

44. Servicii medicale, servicii ginecologice,
examinare ginecologică de frotiu Papanicolau
(screening), servicii de reproducere umană
asistată, ecografii (servicii medicale), servicii
de consultanţă legate de servicii medicale,
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furnizare de informaţii despre servicii medicale,
specialitate medicală în urologie.

───────

(210) M 2021 01077
(151) 11/02/2021
(732) SC EUROMACA SRL, STR.

PRIMAVERII, NR.49, JUD. BIHOR,
COMUNA SANMARTIN, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Terasa restaurant
pizzerie RUSTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.19; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, maro, galben
deschis

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

(210) M 2021 01078
(151) 11/02/2021
(732) SAHPROD METEOR SRL,

STR. FLOREŞTI NR. 665B, JUD
PRAHOVA, FLOREŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

SULTAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.11

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

clase:
29. produse alimentare din carne, pui, peşte şi
legume sau fructe, crude sau coapte/procesate,
preparate final sau intermediar şi congelate sau
conservate, fructe şi legume, crude (care nu sunt
în stare proaspătă) sau preparate, congelate şi/
sau conservate.
30. Muştar cu vin, muştar cu coniac, ketchup
dulce, ketchup picant, sosuri (condimente).

───────

(210) M 2021 01079
(151) 11/02/2021
(732) POLARIS SCOUT SRL, B-

DUL IULIU MANIU NR.7, CORP
CLADIRE NR.297, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

POLARIS SCOUT

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 24.01.05; 01.01.03

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
pază, servicii de pază pe timp de noapte, servicii
de gardă de corp.

───────
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(210) M 2021 01080
(151) 11/02/2021
(732) TOP BLACK SECURITY SRL, B-

DUL IULIU MANIU NR.7, CORP
CLADIRE NR.297, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TOP BLACK SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 27.05.17

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
pază, servicii de pază pe timp de noapte, servicii
de gardă de corp.

───────

(210) M 2021 01081
(151) 11/02/2021
(732) SMART MANAGEMENT INVEST

SRL, BD. DECEBAL NR. 2, CAM.
307, ET. 3, JUDEȚUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR.33, AP.07,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
DIESEL PLUS

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

1. Derivați petrolieri.
4. Carburanți (combustibil), aditivi concentrați
(nechimici) pentru carburanți, benzină
(carburant), amestecuri de carburanți gazeificați,
carburanți aglomerați combustibili, benzină
cu cifră octanică mare, combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare), aditivi petrochimici
pentru benzină, uleiuri lubrifiante pentru motoare
pe benzină, motorină (combustibil), produse
combustibile, uleiuri combustibile, aditivi antigel

(nechimici) pentru combustibili, preparate pentru
îmbunătățirea combustiei combustibililor fosili,
combustibili de natură biologică, combustibili.
9. Carduri magnetice sau electronice de
identificare utilizate la plata serviciilor, sisteme
de colectare electronică a taxelor rutiere,
carduri magnetice de plată, card magnetic
folosit pentru plata combustibilului dedicat
exclusiv companiilor de transport intern si
international si tuturor detinatorilor de flote
comerciale, indiferent de marimea flotei,
dispozitive de procesare a datelor, aparate de
intercomunicare, carduri cu memorie şi carduri
cu microprocesoare, carduri/cartele magnetice
codate, carduri/cartele magnetice de identificare,
carduri de plată, carduri de credit şi carduri
codificate sau magnetice, carduri magnetice
preplătite, carduri magnetice, optice, cu memorie
sau cu microprocesor electronic cu sau fără
contact (radio frecvenţă, infraroşu sau altele),
de unică folosinţă sau reîncărcabile, utilizabile
în mod preplătit sau postplătit, care pot conţine
una sau mai multe portofele electronice, carduri
magnetice de loialitate.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu combustibili,
publicitate, administrarea stațiilor de benzină
(pentru terți).
36. Asigurări, procesarea plăților efectuate cu
card de plată, servicii pentru tranzacții de plată
cu cardul, servicii de plată prin comerț electronic,
servicii electronice de încasare a taxelor rutiere.
37. Stații de service (alimentare cu carburant și
întreținere), servicii de alimentare cu combustibil
a vehiculelor, servicii de realimentare cu benzină
pentru autovehicule, conversia motoarelor pe
benzină în motoare cu combustibil diesel.
39. Transport, servicii de distribuție de
carburant, aplicare de taxe rutiere pentru drumuri
și autostrăzi, servicii de operare a drumurilor pe
care se percep taxe.

───────
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(210) M 2021 01082
(151) 11/02/2021
(732) EATBLE BRANDS SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 177F, JUDEȚUL
CLUJ, POPESTI, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
EATVISORY

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

35. Servicii de consiliere în afaceri privind
francizele în domeniul alimentar, lucrări de birou.
41. Servicii de informare, consiliere în domeniul
alimentar (intruire), organizarea de activități,
spectacole, evenimente cu scop cultural,
educativ sau de divertisment.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 01083
(151) 11/02/2021
(732) MIHAIL ENE, STR. MIORITA

NR. 10, JUDEȚUL ILFOV, SAT
BERCENI, COM. BERCENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

HERA EMPIRE RESIDENCE

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

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

clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2021 01084
(151) 11/02/2021
(732) EIFFEL PRAXIS SRL, STR.

NICOLAE TITULESCU NR. 7,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300160, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Green Digital Lab

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.11

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

40. Servicii de tehnician dentar.
───────
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(210) M 2021 01085
(151) 11/02/2021
(732) MED LIFE SA, CALEA GRIVITEI

NR. 365, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUDEȚUL ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MedLine

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

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de asistență medicală pentru oameni, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, centre
rezidențiale de asistență medicală, consiliere
în materie de sănătate, furnizare de centre
de recuperare fizică, furnizarea de informatii
medicale prin intermediul unei retele globale
de calculatoare, management de servicii de
asistență medicală, servicii de monitorizarea
pacienților, servicii de sanatorii, servicii de
analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, servicii de îngrijire
mentală, servicii de informații medicale furnizate
pe internet, servicii farmaceutice, servicii de
terapie, servicii medicale oferite printr-o rețea
de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii de stomatologie, consultații
medicale, servicii de furnizare de informații
medicale, efectuarea examenelor medicale
(screening), servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), servicii de analize
medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), analize medicale pentru
diagnosticul și tratamentul persoanelor, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale.

───────

(210) M 2021 01086
(151) 11/02/2021
(732) EIFFEL PRAXIS SRL, STR.

NICOLAE TITULESCUNR. 7,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300160, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Green Dental Lab

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 05.03.13; 27.05.01

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

40. Servicii de tehnician dentar.
───────

(210) M 2021 01087
(151) 11/02/2021
(732) COMPLEX SAVOY SA, STRADA

HOTEL SAVOY, JUDEȚUL
CONSTANȚA, MAMAIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

S RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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36. Afaceri imobiliare, închirierea de bunuri
imobiliare, management imobiliar.
43. Servicii hoteliere, servicii de recepție pentru
cazare temporară, rezervări pentru cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 01088
(151) 11/02/2021
(732) ORACLE ENGINEERING

SRL, CALEA LUGOJULUI NR.
134/3, CAMERA 2, JUD. TIMIȘ,
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Zero Gravity
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 01089
(151) 11/02/2021
(732) CLAUDIU-OCTAVIAN PERA,

STRADA VIITORULUI NR. 197, BL.
42B, SC. 2, ET. 5, AP. 57, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BUCUREȘTI PRIN OBIECTIV

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 27.05.08; 26.13.25

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

41. Educație, instruire, servicii de divertisment și
activități culturale în domeniul artei fotografice,
punere în comun de fotografii și transmitere de
imagini, jurnale electronice și bloguri cu conținut
nedescărcabil în domeniul fotografiei, furnizarea
de informații online de interes general, în scop
de divertisment, referitoare la viața persoanelor
și a comunităților.

───────

(210) M 2021 01090
(151) 11/02/2021
(732) CLAUDIU-OCTAVIAN PERA,

STRADA VIITORULUI NR. 197, BL.
42B, SC. 2, ET. 5, AP. 57, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SUBIECTIV PRIN OBIECTIV

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

41. Educație, instruire, servicii de divertisment și
activități culturale în domeniul artei fotografice,
punere în comun de fotografii și transmitere de
imagini, jurnale electronice și bloguri cu conținut
nedescărcabil în domeniul fotografiei, furnizarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/02/2021

de informații online de interes general, în scop
de divertisment, referitoare la viața persoanelor
și a comunităților.

───────

(210) M 2021 01091
(151) 11/02/2021
(732) LEGACY PRODUCTION STUDIO

SRL, DRUMUL CRETESTILOR
NR. 110, CORP B, MANSARDA,
CAMERA 1, AP 33, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
CLUB A

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

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
promovare (publicitate) de concerte.
41. Furnizare de servicii de divertisment în
club, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
prezentare de concerte, producere de concerte
muzicale, divertisment de tipul concertelor,
servicii educative, de divertisment și sportive,
organizarea spectacolelor (servicii de impresar),
organizare de festivaluri, cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, organizare
de petreceri (divertisment), organizare de
spectacole vizuale, cu scop cultural, educativ
sau de divertisment, organizare de competiții
artistice, organizare de spectacole muzicale,
organizare de concursuri muzicale, divertisment
muzical, spectacole muzicale, organizare de

conferințe, expoziții și concursuri, cu scop
cultural, educativ sau de divertisment.
43. Servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, baruri, servicii de restaurant și bar,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2021 01092
(151) 11/02/2021
(732) BACO BRANDS SRL, STRADA

DR. NICOLAE TOMESCU NR.
7, CAMERA 1, ETAJ 1, APT.
2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL,
STRADA GAROAFELOR, BL. P53,
SC. A, AP. 1, JUDEȚUL ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)
FLAMBOYANT

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────
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(210) M 2021 01094
(151) 11/02/2021
(732) S.C. DOI NEPOŢI PROD S.R.L.,

SAT BLEJOI, NR .937F, JUD.
PRAHOVA, COMUNA BLEJOI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

(540)

Doi Nepoți

(531) Clasificare Viena:
02.05.23; 07.01.08; 27.05.01; 05.01.03;
05.01.05; 25.01.05

(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, carne,
carne afumată, carne ambalată, aspic de carne,
carne de curcan, carne de pasăre, carne
de mânzat, carne de porc, carne de rață,
carne de vânat, carne de vită, carne pentru
cârnați, carne preparată, carne uscată, carne
conservată, carne, la conservă, cărnuri sărate,
chiftele de hamburger negătite, cotlete de porc,
felii de carne de oaie, jambon, jumări de
porc, măruntaie, mezeluri, paste de carne, mici,
pastramă, produse din carne preparate, salam,
tobă, șuncă, bacon (slănină), cârnaţi, cârnați

cruzi, cârnați chorizo, cârnați în aluat, caltaboş
cu sânge/ cârnaţi cu sânge, crevurşti, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, pate de
ficat/pastă de ficat, piftie din carne, burtă, rulouri
de varză umplute cu carne, vânat.

───────

(210) M 2021 01095
(151) 11/02/2021
(732) JUSTINIAN CREȚU, SAT

SUCIU DE SUS NR. 28, JUD.
MARAMUREȘ, COMUNA SUCIU
DE SUS, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR. 152, SC. III, AP.96,
JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)
ES-Q-ZET

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

3. Creme de corp (nemedicinale), loțiuni
și creme de corp parfumate, creme
(cosmetice) de corp pentru fermitate, creme
de față și de corp nemedicinale, creme
cosmetice de mâini, creme nemedicinale
pentru picioare, balsamuri nemedicinale pentru
picioare, produse exfoliante pentru picioare
nemedicinale, loțiuni nemedicamentoase pentru
picioare, măști de picioare pentru îngrijirea pielii
nemedicinale, parfumuri, parfumuri naturale,
parfumuri lichide, parfumuri solide, aromatizanți
pentru parfumuri, parfumuri pentru automobile,
parfumuri pentru corp, substanțe aromatizante
pentru parfumuri, parfumuri de uz personal,
uleiuri naturale pentru parfumuri, uleiuri pentru
parfumuri și esențe, parfumuri de camera
sub formă de spray, uleiuri nemedicinale,
uleiuri bronzante, uleiuri parfumate, uleiuri
aromatice, uleiuri de cuticule, uleiuri esențiale
amestecate, uleiuri minerale (cosmetice), uleiuri
esențiale vegetale, uleiuri pentru bebeluși,
uleiuri pentru masaj nemedicinale, uleiuri
esențiale aromatizate nemedicinale, uleiuri
esențiale naturale nemedicinale, uleiuri de
față nemedicinale, uleiuri pentru îngrijirea
părului nemedicinale, uleiuri aromatice pentru
baie nemedicinale, uleiuri esențiale pentru
aromoterapie nemedicinale, uleiuri de uz
cosmetic, săpunuri lichide nemedicinale,
săpunuri nemedicinale, săpunuri cosmetice,
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săpunuri cremă nemedicinale, săpunuri
antiperspirante, săpunuri parfumate, săpunuri
deodorante, sapunuri parfumate nemedicinale,
săpunuri și geluri nemedicinale, săpunuri
pentru mâini nemedicinale, săpunuri pentru
toaletă nemedicinale, săpunuri de față
nemedicinale, săpunuri de rufe, săpunuri
cu aloe nemedicinale, săpunuri pentru
îngrijirea corporală nemedicinale, săpunuri-
cremă de corp nemedicinale, săpunuri de
baie lichide nemedicinale, săpunuri de toaletă
nemedicinale, săpunuri sub formă de gel
nemedicinale, săpunuri lichide pentru mâini
și fațănemedicinale, geluri pentru duș, geluri
pentru ochi, geluri de baie, geluri de curățare,
geluri pentru păr, geluri pentru demachiere,
geluri pentru bronzare, geluri cu săpun, geluri
pentru fata, geluri de corp, geluri pentru albirea
dinților, geluri spumante pentru baie, geluri
hidratante (produse cosmetice), geluri de baie
(nemedicinale), geluri cosmetice pentru ochi,
geluri pentru aranjarea părului, geluri pentru
curățatea dinților, geluri de uz cosmetic, geluri
pentru fixarea coafurii, geluri de protecție pentru
păr, creme, loțiuni și geluri hidratante, produse
cosmetice sub formă de geluri, geluri pentru corp
și față (cosmetice), geluri pentru folosire după
expunerea la soare (produse cosmetice), geluri
de baie și duș, nu de uz medical.
8. Pile de unghii, pile electrice de unghii, pile
de unghii pentru manichiură, pile de unghii,
electrice sau neelectrice, capete cu role pentru
pile electronice de unghii, foarfeci (forfecuțe) de
unghii, unghiere, unghiere pentru întreținerea
pielițelor, unghiere (electrice sau neelectrice).

───────

(210) M 2021 01096
(151) 11/02/2021
(732) S.C. MG TEC INDUSTRY S.R.L.,

STR. VĂII NR. 2,JUD. CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

(540)
alege smart

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

16. Hârtie igienică, role de hârtie igienică, hârtie
igienică pentru toaletă, hârtie igienică de toaletă,
hârtie igienică sub formă de rolă, batistuțe de
hârtie, șervețele pentru baie din hârtie, hârtie
pentru șervețele, șervețele din hârtie, șervețele
de hârtie, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
șervetele de masă din hârtie, șervețele de
masă din hârtie, șervețele din hârtie pentru față,

șervețele de buzunar din hârtie, șervețele de
toaletă din hârtie, șervețele de hârtie pentru uz
casnic, șervețele de hârtie de pus sub cești, role
de bucătărie (hârtie).

───────

(210) M 2021 01098
(151) 11/02/2021
(732) S.C. G&M 2000 S.R.L., STR.

IOAN BIANU, NR. 45, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011091, ROMANIA

(540)

G&M 2000 BIONET A15
Dezinfectant concentrat

pentru suprafete

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 19.03.15

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ff751a), verde (HEX #008000, HEX
#53c653, HEX #004d00), alb

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

5. Dezinfectante.
───────
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(210) M 2021 01099
(151) 11/02/2021
(732) GLONOS MULTICOM SRL, STR. 7

IUNIE 1944, NR. 4, JUDEŢ BIHOR,
SALONTA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Plantmaster MAESTRUL
CULTURII TALE

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 26.11.01; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru

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

35. Promovarea vânzărilor la puncte de
cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, servicii de comenzi online, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, servicii online de prelucrare de
date, servicii de informații comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online pe
internet, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, difuzare de materiale
publicitare online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,

publicitate online, servicii de comenzi online
computerizate, publicare de materiale publicitare
online, servicii de publicitate și marketing online,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele
de comunicații online, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, furnizare de
informații comerciale din baze de date online.

───────

(210) M 2021 01100
(151) 11/02/2021
(732) SC ALEV INTERIORS SRL, STR.

GĂRII, NUMĂRUL 44, JUDEŢ
MUREŞ, REGHIN, 545300,
MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
SANTA VALENTINA, STR.
KOOS FERENCZ, BLOC 21
APARTAMENT 44, JUDEŢ MUREŞ,
TÂRGU MURES, 540382, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

ALEV interiors
instalații de calitate

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde deschis, gri
deschis, alb

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

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
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii publicitare, de marketing și promoționale,
distribuirea de mostre, dezvoltarea de concepte
publicitare, scrierea și publicarea de texte
publicitare, organizare de târguri și expoziții
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cu scop comercial sau publicitar, servicii de
asistență comercială, toate aceste servicii în
legătură cu: centrale termice pe lemne, centrale
termice în condensaţie, acesorii pentru centrale
termice, coşuri de fum, calorifere din oţel,
calorifere de baie şi decorative, boilere electrice,
boilere cu serpentină, încălzire în pardoseală
cu agent termic, termostate cromotermostate,
automatizări pentru sisteme de încălzire,
arzătoare, accesorii pentru aer condiţionat,
accesorii pentru panouri solare, accesorii
pentru panouri fotovoltaice, hidrofoare, pompe
submersibile şi de drenaj, pompe circulaţie
apă caldă, vase de expansiune universale,
vase de exapansiune pentru încălzire, accesorii
pentru vase de expansiune, filtre şi rezerve
filtre, de apă, rezervoare pentru apă potabilă şi
combustibil, contoare pentru apă rece şi caldă,
fitiguri rapide antiincendiu, spinklere şi accesorii,
hidranţi, robineţi pentru apă, robineţi pentru gaz,
robineţi pentru calorifere, racorduri şi accesorii
pentru calorifere, robineţi pentru sublavoar şi
maşini de spălat, supape de sens şi siguranţă,
racorduri flexibile pentru apă şi gaze, filtre de
impurităţi, reductoare de presiune, manometre
şi termometre, colectoare distribuitoare, flanse,
ţevi canalizare pp, fitinguri din pp, ţevi canalizare
pvc, fitinguri pvc, sifoane şi scurgeri, coloane
scurgere pentru căzi, racorduri pentru vase wc,
fitinguri ppr, fitinguri pex, ţevi peid, fitinguri peid,
ţevi ppr şi multistrat, ţevi din cupru, discuri
pentru tăiere, fitinguri din cupru, ţevi metalice,
fitinguri din fontă, fitinguri din alamă, fitinguri
din oţel sudabil, accesorii pentru sudură, coliere
pentru ţevi, garnituri, izolaţii termice polietilenă
expandată, izolaţii din vată bazaltică, protecţii
pentru izolaţii, adezivi, lubrefianţi, spume,
etanşări. administrarea afacerilor, servicii de
agenţii de import export, servicii oferite de lanţuri
de magazine.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, toate acete servicii în legătură
cu: centrale termice pe lemne, centrale
termice în condensaţie, acesorii pentru centrale
termice, coşuri de fum, calorifere din oţel,
calorifere de baie şi decorative, boilere electrice,
boilere cu serpentină, încălzire în pardoseală
cu agent termic, termostate cromotermostate,
automatizări pentru sisteme de încălzire,
arzătoare, accesorii pentru aer condiţionat,
accesorii pentru panouri solare, accesorii
pentru panouri fotovoltaice, hidrofoare, pompe
submersibile şi de drenaj, pompe circulaţie
apă caldă, vase de expansiune universale,
vase de exapansiune pentru încălzire, accesorii
pentru vase de expansiune, filtre şi rezerve
filtre de apă, rezervoare pentru apă potabilă
şi combustibil, contoare pentru apă rece şi

caldă, fitiguri rapide antiincendiu, spinklere şi
accesorii, hidranţi, robineţi pentru apă, robineţi
pentru gaz, robineţi pentru calorifere, racorduri
şi accesorii pentru calorifere, robineţi pentru
sublavoar şi maşini de spălat, supape de
sens şi siguranţă, racorduri flexibile pentru
apă şi gaze, filtre de impurităţi, reductoare de
presiune, manometre şi termometre,, colectoare
distribuitoare, flanse, ţevi canalizare pp, fitinguri
din pp, ţevi canalizare pvc, fitinguri pvc, sifoane şi
scurgeri, coloane scurgere pentru căzi, racorduri
pentru vase wc, fitinguri ppr, fitinguri pex, ţevi
peid, fitinguri peid, ţevi ppr şi multistrat, ţevi
din cupru, discuri pentru tăiere, fitinguri din
cupru, ţevi metalice, fitinguri din fontă, fitinguri
din alamă, fitinguri din oţel sudabil, accesorii
pentru sudură, coliere pentru ţevi, garnituri,
izolaţii termice polietilenă expandată, izolaţii din
vată bazaltică, protecţii pentru izolaţii, adezivi,
lubrefianţi, spume, etanşări.

───────

(210) M 2021 01101
(151) 11/02/2021
(732) G&M 2000 SRL, STR. IOAN

BIANU, NR. 45, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011091, ROMANIA

(540)

G&M 2000 Clorom
DEZINFECTANT

CLORIGEN GENERAL
Tablete efervescente

(531) Clasificare Viena:
11.03.20; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17
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(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ff751a), alb (HEX #ffffff), negru (HEX
#000000), roşu (HEX #ff0000), albastru
închis (HEX #00004d), albastru deschis
(HEX #002699, #0066cc, #3399ff)

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

5. Dezinfectante.
───────

(210) M 2021 01102
(151) 11/02/2021
(732) FRAHER SRL, STR. ISACCEI

NR. 115, JUDEŢ TULCEA, LOC.
TULCEA, MUN. TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

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

(540)

TU! TOATĂ DRAGOSTEA
NATURII URMEAZĂ

GUSTUL BUN

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.04

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

29. Produse lactate, lapte, lapte bătut, lapte
condensat, shake-uri din lapte, băuturi aromate
pe bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe, băuturi din lapte, cu conținut predominant
de lapte, băuturi facute din iaurt, băuturi pe bază
de iaurt, băuturi pe bază de lactate care conțin
fulgi de ovăz, băuturi pe bază de lapte, băuturi pe
bază de lapte aromatizate cu ciocolată, băuturi
pe bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi
pe bază de lapte cu conținut de suc de fructe,
băuturi pe bază de lapte cu aromă de cacao,
brânză alba, brânză cu condimente, brânză cu

conținut scăzut de grăsimi, brânză cu ierburi,
brânză cu mucegai, brânză proaspătă de vaci,
brânză tartinabilă, brânzeturi albe moi, scurse,
brânzeturi proaspete, brânzeturi proaspete
nematurate, brânză prelucrată, amestecuri de
brânză, amestecuri pe bază de unt, preparate
din unt, bastoane de mozzarella, batoane de
brânză, caș, cașcaval, cașcaval afumat, cremă
de smântână, creme de brânză, frișcă, frișcă
pentru cafea constând în principal din produse
lactate, iaurt, kefir, mix de brânzeturi, produse
lactate tartinabile, smântână, produse tartinabile
pe bază de brânză, produse tartinabile pe bază
de lactate, unt, zer.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
comenzi online, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de expunere comercială de
mărfuri, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, promovare a vânzărilor
de produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, difuzare de materiale publicitare
online, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, publicitate online, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, regruparea în interesul terților a
produselor lactate (exceptând transportul lor)
pentru a permite terților să le achiziționeze în
mod convenabil, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor online, magazinelor
fizice, site-urilor de socializare.

───────

(210) M 2021 01103
(151) 11/02/2021
(732) MIRELA DAMARIS TODEA, STR.

MACILOR NR. 72, AP. 3, JUDEŢ
TIMIŞ, GIROC, 307220, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

D' Art
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai
acestora, gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi
şerbeturi, sare, mirodenii, arome şi condimente,
seminţe procesate, amidon şi produsele
acestora, preparate coapte şi drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi,
produse apicole de uz alimentar, batoane
de cereale şi batoane energizante, alimente
care conţin cacao (ca principalul ingredient),
alimente pe bază de cacao, aluat din biscuiţi
graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri
de ciocolată caldă, amestecuri de ovăz care
conţin fructe uscate, aperitive (tartine), produse
de cofetărie pe bază de arahide, arahide
crocante, arome pe bază de ciocolată, batoane
de nuga învelite în ciocolată, biscuiţi sub formă
de napolitane sărate, biscuiţii săraţi, biscuiţi
săraţi condimentaţi, boabe de cafea învelite
în zahăr, bomboane cu ciocolată, brioşe cu
fructe, bucăţi de jeleu dulce din pastă de fasole
roşie (yohkan), budincă de gris, chifle cu gem,
chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată ,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu
boabe de cafea măcinate, ciocolată granulată,
ciocolată nemedicinală, ciocolată pentru glazuri,
ciocolată pentru produse de cofetărie şi pâine,
ciocolată tartinabilă, ciocolată tartinabilă cont
inând nuci, clătite americane, cornuri, cozonac
pandora, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezeşti custard (deserturi la cuptor), creme
pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, cremă de ciocolată pentru pâine,
cremă de ouă englezească, deserturi cu
muşii, deserturi pe bază de ciocolată, deserturi
preparate (pe bază de ciocolată), deserturi
preparate (produse de cofetărie), drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri cu conţinut redus de
carbohidraţi, dulciuri îngheţate, dulciuri îngheţate
pe băţ, dulciuri nemedicinale care conţin lapte,
dulciuri nemedicinale cu gust de lapte, dulciuri
nemedicinale cu umplutură de caramel, dulciuri
nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri pe bază
de ginseng, dulciuri pentru decorarea pomului
de crăciun, dulciuri şi biscuiţi tradiţionali coreeni
(hankwaj), flan (produse de patiserie), fondue din
ciocolată, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, fructe trase în
ciocolată, crumble (produse de patiserie), fulgi
de patiserie de unt de arahide, fulgi din cremă

de unt şi zahăr brun (butterscotch), garnituri
de ciocolată, pastă de fasole învelită în zahăr
(nerikirh), gheaţă pentru produse de cofetă
rie, glazură de ciocolată, glazură din bezele,
gofre de ciocolată, halva, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, hârtie
comestibilă, hârtie de orez comestibilă, iepuraşi
de ciocolată, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, îngheţate şi dulciuri,
jeleuri de fructe (cofetărie), lapte de pasăre,
marţipan, marţipan din ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de migdale, migdale acoperite
de ciocolată, măr panef^. napolitane din
hârtie comestibilă, nuci macadamia trase în
ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, înlocuitor de cremă, înlocuitor
de marţipan, înlocuitori (ciocolată), înlocuitori
de ciocolată, pâine, orez sub formă de cremă,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
crăciun, ornamente pentru pomul de cră ciun
(comestibil), pandişpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), pastile din miere
cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă pentru
sandviş cu ciocolată şi fructe uscate, pateuri cu
ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate, prăjituri
din mei sau boabe de orez expandat legate
cu zahăr (okoshi), prăjituri dulci din orez
zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din orez
zdrobit, întinse cu făcăleţul (gyuhi), prăjitură
cu pâine, pâine indiană, praline cu napolitană,
produse alimentare care conţin ciocolată (ca
principal ingredient), produse de brutărie,
produse de brutărie fără gluten, produse de
caramel, produse de cofetărie care conţin gem,
produse de cofetărie care conţin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de praline, prăjituri pavlova
cu gust de alune, prăjituri pavlova preparate
cu alune, prăjituri uscate din făină de orez
cu zahăr (rakugan), produse de cofetărie cu
aromă de mentă (nemedicinale), produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
cu gheaţă, produse de cofetărie cu umpluturi
lichide de fructe, produse de cofetărie din
ciocolată conţinând praline, produse de cofetărie
din ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie
din nuci, produse de cofetărie din zahăr cu
glazură de ciocolată, produse de cofetărie dulci
aromate, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conţin înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite cu înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie îngheţate, produse



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/02/2021

de cofetărie îngheţate care conţin îngheţată,
produse de cofetă rie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale care conţin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conţin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
şi îngheţate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de patiserie, prăjituri, tarte
şi biscuiţ i (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc acoperit
cu ciocolată, trufe cu rom (produse de cofetărie),
rulouri cu scorţişoară, sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), sopapillas (pâine prăjită),
sosuri de ciocolată, specialit ăţi de patiserie,
spume pentru desert (produse de cofetărie),
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), taiyaki
(prăjituri japoneze în formă de peşte cu diverse
umpluturi), tiramisu, trufe (produse de cofetărie),
trufe de ciocolată, turte indiene, vafe cu glazură
de ciocolată, vafe, gofre, vată de zahăr, via
(cremă englezească custard), banane pane,
alimente preparate pe bază de tăieţei, ananas
pane, batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, batoane pe bază de cereale
ca substituţi alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituţi alimentari, biluţe de brânză
(snackuri), biscuiţi crocanţi condimentaţi, biscuiţi
crocanţi din cereale, biscuiţi cu aromă de brânză,
biscuiţi cu aromă de carne, biscui ţi cu aromă
de plante, biscuiţi cu ceapă, biscuiţi de orez,
biscuiţi din orez (senbei), biscuiţi din orez în
formă de granule (arare), biscuiţi săraţi din
orez, biscuiţi umplut i cu brânză, brioşe, clătite,
clătite congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon),
clătite sărate, colţunaşi tipici bucătăriei asiatice
(somosa), covrigei, covrigei moi, floricele de
porumb învelite în caramel, floricele de porumb
învelite în caramel, cu alune, floricele glasate
cu zahăr, fulgi de cereale uscate, fulgi de
orez, găluşte chinezeşti umplute (gyoza, gătite),
gustări alimentare cu cereale cu gust de brânză,
găluşte de orez, gustări alimentare din porumb
sub formă de inele, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, gustări din

porumb, gustări din porumb expandat cu gust de
brânză, gustări pe bază de cereale, gustări pe
bază de grâu, gustări pe bază de multicereale,
gustări pe bază de orez, gustări rapide preparate
cu grâu, gust ări rapide preparate din grâu,
gustări rapide preparate din grâu integral,
gustări rapide preparate din muşii, gustări rapide
preparate din porumb, gustări sărate gata de
mâncat, preparate din gris de porumb format prin
extruziune, gustări sărate pe baz ă de cereale,
gustări sărate pe bază de porumb, jeleu de
hrişcă (memilmuk), mancă ruri gata preparate,
deshidratate sau lichide, mai ales pe bază de
paste, mâncăruri gă tite, uscate şi lichide, în
principal pe bază de orez, mâncăruri pe bază
de orez, okonomiyaki (clătite sărate japoneze),
plăcinte, plăcinte cu ouă, plăcinte dulci sau să
rate, plăcinte gătite, plăcinte proaspete, produse
de patiserie aromate, prăjituri din mei, prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), prăjitură de orez
tradiţională coreană (injeolmij, produse pentru
gustări preparate din făină de cartofi, produse
pentru gustă ri preparate din făină de cereale,
produse pentru gustări preparate din făină de
orez, produse pentru gustări preparate din făină
de porumb, produse pentru gustări preparate din
făină de soia, produse pentru gustări preparate
din pesmet, produse snacks preparate pe bază
de porumb, quiche (preparat culinar franţuzesc),
quiche (tarte sărate), rulouri cu ou, tartă de orez,
turte din orez învelite în ciocolată, turte din orez,
vafe congelate.
31. Plante proaspete, aranjamente din flori
naturale, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori uscate în scopuri
decorative, aranjamente florale uscate,
aranjamente florale uscate pentru butoniere,
buchete de flori uscate, buchete din flori
naturale, buchete din flori uscate, coroane
de flori funerare, coroniţe din flori uscate,
corsaje din flori proaspete, crini sălbatici
comestibili, proaspeţi, crizanteme comestibile
proaspete, decoraţii florale (uscate), decoraţiuni
florale (naturale), flori tăiate, flori uscate,
flori uscate pentru decorare, ghirlande din
flori naturale, susan comestibil, neprelucrat,
trandafiri, trandafiri chinezeşti, trandafiri vii,
cactuşi comestibili proaspeţi, coroane de flori
proaspăt tăiate, coroniţe din ierburi uscate de uz
decorativ, ferigi, ferigă proaspătă (gosari).

───────
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(210) M 2021 01104
(151) 11/02/2021
(732) ZOOM TOYS S.R.L., STR.

FOISORULUI NR. 8, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ET. 1, BIROU 1.02, CAM.
2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
BrandToys by Zoom Toys

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

28. Jocuri, jocuri de societate, jocuri muzicale,
jocuri mecanice, jocuri de petrecere, jocuri cu
zaruri, jucării, titireze (jucării), jucării antistres,
jucării din lemn, articole de sport, mingi
(articole sportive), arme pentru paintball (articole
sportive), articole de gimnastică şi de sport,
jucării acţionate mecanic, jucării electronice
didactice, jucării cu baterii, jucării pentru cadă,
jucării pentru copii, jucării pentru bebeluşi,
seturi de jucării, jucării din ţesături, jucării
din pânză, machete auto (jucării), juca rii
de tras, discuri zburătoare (jucării), jucării
electronice teleghidate, jucării pentru apă,
telecomenzi pentru jucării, jucării de bambus,
jucării cu telecomandă, jucării din cauciuc,
jucării de împins, puzzle-uri (jucării), jucării
mobile suspendate, jucării de construit, jucării
din plastic, jucării de pluş, jucării cu cheiţă,
zmeie ca jucării, jucării pentru sugari, jucării
de nisip, jucării de desenat, jucării cu roţi,
jucării de exterior, jucării mobile de agăţat
pentru pătuţ (jucării), elemente de construcţii
(juc arii), jucării pentru copii mici, baloane de
săpun (jucării), jucării care fac zgomot, blocuri de
construcţie (jucării), jucării comercializate la set,
jucării utilizate în piscine, capse pentru pistoale
(jucării), jucării care se suprapun, covoraşe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
triciclete pentru copii mici (jucării), jucării de acţ
iune cu baterii, jucării adaptate pentru activităţi
educative, machete sub formă de jucării, jucării
robot care se transformă, mese multifuncţionale
pentru copii (jucării), bastoane luminoase cu
leduri gucării), covoare de joacă puzzle (jucării),
jucării, jocuri şi articole de joacă, jucării de
construit care se îmbină, jucării cu telecomandă
sub formă de vehicule.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu jocuri de societate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jocuri mecanice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri de petrecere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jocuri cu zaruri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu titireze (jucării), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
antistres, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de sport, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mingi (articole sportive), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu arme
pentru paintball (articole sportive), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de gimnastică şi de sport, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu juc arii acţionate
mecanic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării electronice didactice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării pentru cadă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
pentru copii, servicii de vânzare cu am anunţul
în legătură cu jucării pentru bebeluşi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu seturi
de jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării din ţesături, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
din pânză, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu machete auto (jucării), servicii de
vânzare cu am anunţul în legătură cu jucării
de tras, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu discuri zburătoare (jucării), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
electronice teleghidate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării pentru apă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
telecomenzi pentru jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării de bambus,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării cu telecomandă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării din cauciuc,
servicii de vânzare cu amănuntul în legă tură
cu jucării de împins, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu puzzle-uri (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jucării mobile suspendate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării de construit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării din plastic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării de pluş, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
cu cheiţă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu zmeie ca jucării, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu jucării pentru sugari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jucării de nisip, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării de desenat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării cu
roţi, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării de exterior, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării mobile de agăţat
pentru pătuţ (jucării), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu elemente de construcţii
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării pentru copii mici, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu baloane de
săpun (jucării), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării care fac zgomot, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu blocuri
de construcţie (jucării), servicii de vânzare cu
am anunţul în legătură cu jucării comercializate
la set, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării utilizate în piscine, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu capse
pentru pistoale (jucării), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării care se
suprapun, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu covoraşe de joacă cu jucării
pentru copii mici (jucării), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu triciclete pentru copii
mici (jucării), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării de acţiune cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
adaptate pentru activităţi educative, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu machete
sub formă de jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării robot care se
transformă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese multifuncţionale pentru
copii (jucării), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bastoane luminoase cu leduri
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu covoare de joacă puzzle (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării de construit care se îmbină, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
cu telecomandă sub formă de vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jocuri de societate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jocuri muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jocuri mecanice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jocuri de petrecere, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jocuri cu
zaruri, servicii de vânzare cu am anunţul online
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătur ă cu titireze (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării antistres, servicii de vânzare

cu amănuntul online în legătură cu jucării din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu articole de sport, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mingi (articole sportive), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu arme pentru
paintball (articole sportive), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole de
gimnastică şi de sport, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jucării acţionate
mecanic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jucării electronice didactice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării cu baterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării
pentru cadă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jucării pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării pentru bebeluşi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu seturi
de jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jucării din ţesături, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării din pânză, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu machete auto
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării de tras, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
discuri zburătoare (jucării), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării
electronice teleghidate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jucării pentru
apă, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu telecomenzi pentru jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării de bambus, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jucării cu
telecomandă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jucării din cauciuc, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării de împins, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu puzzle-uri
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării mobile suspendate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării de construit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jucării din plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării de pluş, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării cu
cheiţă, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu zmeie ca jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării pentru
sugari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării de nisip, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării de
desenat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării cu roţi, servicii de vânzare
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cu amănuntul online în legătură cu jucării de
exterior, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu elemente de construcţii
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării pentru copii mici, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
baloane de săpun (jucării), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării care
fac zgomot, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu blocuri de construcţie
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării comercializate la set,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării utilizate în piscine, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu capse pentru pistoale (jucării), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jucării care se suprapun, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu covoraşe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu triciclete pentru copii mici (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării de acţiune cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării adaptate pentru activităţi educative,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu machete sub formă de jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării robot care se transformă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mese multifuncţionale pentru copii
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bastoane luminoase cu leduri
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu covoare de joacă puzzle (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării, jocuri şi articole de joacă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării de construit care se îmbină,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării cu telecomandă sub formă de
vehicule, marketing promoţional, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, publicitate, publicitate online,
publicitate şi marketing, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate prin bannere.

───────

(210) M 2021 01105
(151) 11/02/2021
(732) INOOR VISION SRL, STRADA

GEORGE COSBUC, NR.2, BLOC
A3, SC.A, AP.17, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMT, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

iNoor

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

4. Lumânări, lumânări parfumate, candele
(lumânări), lumânări votive, lumânări tip pastilă,
lumânări pentru masă, lumini de crăciun
(lumânări).

───────
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(210) M 2021 01106
(151) 11/02/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD.,

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 01.01.10; 29.01.12

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

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

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

───────

(210) M 2021 01107
(151) 11/02/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD.,

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

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

(540)

magic jackpot

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 01.01.10

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

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

───────

(210) M 2021 01108
(151) 11/02/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2 PRESPAS, ET.4, BIROUL 405,
AGIOI OMOLOGITES, NICOSIA,
1082, CIPRU

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

(540)

magic jackpot

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06

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

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

───────

(210) M 2021 01109
(151) 11/02/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD.,

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
01.01.10

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

9. Software pentru jocuri de noroc, aplicații
software descărcabile pentru pariuri sportive,
aplicații software descărcabile pentru jocuri de
noroc, aplicații software, descărcabile, software
pentru administrare de cazinouri, jocuri de
cazinou interactive furnizate prin intermediul
unui calculator sau al unei platforme mobile
(software descărcabil), software pentru jocuri
pe calculator, stocate, programe de jocuri
pe calculator multimedia interactive, aplicații

mobile, descărcabile, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, publicații
electronice descărcabile referitoare la jocuri de
noroc, podcast-uri descărcabile cu privire la
jocuri de noroc, hardware pentru jocuri și jocuri
de noroc.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de
jocuri de noroc la distanță, servicii de jocuri
de noroc furnizate on-line prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, servicii de jocuri de noroc la distanță
de tip cazinou, servicii de cazinou interactiv
furnizate prin intermediul unui calculator sau al
unei platforme mobile, servicii de pariuri online,
servicii oferite de cazinouri, servicii de cazinou
on-line, furnizarea de facilități pentru cazinouri
(jocuri de noroc), închiriere de jocuri de cazinou,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, servicii de jocuri furnizate online de la o
rețea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, organizarea de loterii, furnizarea
on-line de informații privind jocurile de noroc,
servicii de jocuri de calculator interactive, creare
(redactare) de podcast-uri cu privire la jocuri de
noroc.

───────



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA  CONŢINÂND   

CERERILE  DE ÎNREGISTRARE MARCA, 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCĂ 

COMUNITARĂ   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII 

PERIOADEI DE OBSERVAŢII 



(210) M 2020 09054
(151) 09/03/1999
(732) CANDAN ENTERPRISES PTY

LIMITED, 65 CHETWYND STREET,
LOGANHOLME QUEENSLAND
4129, AUSTRALIA

(540)
INOX

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

4. Lubrifianţi, ulei pentru lubrifiant, ulei penetrant,
aditivi nechimicipentru toate produsele
menţionate anterior.

───────

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

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cerere conversie publicată în 
data de  18/02/2021


