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Cereri Mărci publicate în 18/05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 03554 11/05/2021 FIRE & RESCUE SERVICES

SRL
FIRE & RESCUE SERVICES
SERVICII INTEGRATE PENTRU
SITUATII DE URGENTA

2 M 2021 03705 11/05/2021 SAR CONFEX SRL SAR CONFEX

3 M 2021 03706 11/05/2021 S. C. JOHNSON & SON, INC. PRONTO EXPERT CARE

4 M 2021 03707 11/05/2021 MIHAI-GHICA DOROBANTU DOROBANTU MIHAI G.
FUNERARE

5 M 2021 03708 11/05/2021 ION BUSUIOC MONOGRAFIA comunei
Dambovicioara

6 M 2021 03709 11/05/2021 RÓNA DOHÁNYFELDOLGOZÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG

CLB

7 M 2021 03710 11/05/2021 DORIAN POPA HATZ RESIDENCE

8 M 2021 03711 11/05/2021 RÓNA DOHÁNYFELDOLGOZÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG

CLUB

9 M 2021 03712 11/05/2021 KLAUSENBURG FOOD SRL Le Grand Chef

10 M 2021 03713 11/05/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one CENTRAL PARK

11 M 2021 03714 11/05/2021 NAILS FIRST SRL NailsFirst

12 M 2021 03715 11/05/2021 NAILS FIRST SRL Arabic

13 M 2021 03716 11/05/2021 IORDACHE COM SRL HIGIENIKA

14 M 2021 03717 11/05/2021 COMUNA POLOVRAGI POLOVRAGI VATRĂ DACICĂ

15 M 2021 03718 11/05/2021 GIGI ADRIAN MITITELU Football Development PARK

16 M 2021 03719 11/05/2021 BADEA-MITITELU LIANA
GABRIELA

CETATEA BANILOR

17 M 2021 03720 11/05/2021 MITITELU GIGI ADRIAN JUSTICE FOR CRAIOVA

18 M 2021 03721 11/05/2021 SC COMPLEXIT FLEET
SERVICES SRL

Carflix MASINA TA CU
ABONAMENT

19 M 2021 03722 11/05/2021 FLOAREA SOARELUI S.A. BRICO

20 M 2021 03723 11/05/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. Vital Grana

21 M 2021 03724 11/05/2021 MERCADO SRL TOC-TOC

22 M 2021 03725 11/05/2021 SMART LINE PRODUCTION Beijing Garden

23 M 2021 03726 11/05/2021 PULSIT MOBILE SRL pulsit
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 03727 11/05/2021 ASOCIATIA LIVE TO SAVE

LIVES
OncoLive

25 M 2021 03728 11/05/2021 MASUK IMPEX SRL Yasmin Bakery Made with love

26 M 2021 03729 11/05/2021 GABRIEL VOIC Ciorbărie

27 M 2021 03730 11/05/2021 RENION FARM SRL REMIVIA COSMETICS

28 M 2021 03731 11/05/2021 JOLIDON INTERNATIONAL SRL JOLIDON

29 M 2021 03732 11/05/2021 GABRIEL VOIC La o vorbă...cu capu'n ciorbă

30 M 2021 03733 11/05/2021 DANIELA MARIA TUDOR HN

31 M 2021 03734 11/05/2021 QUALITYSOM PRODUCT
S.R.L.

QUALITYSOM

32 M 2021 03735 11/05/2021 POLEC ADRIAN FEIN Restaurant

33 M 2021 03736 11/05/2021 BERLIN OPTIC SRL BERLIN OPTIC

34 M 2021 03737 11/05/2021 FOOD EVOLUTION MEALS
S.R.L.

FOOD EVOLUTION

35 M 2021 03738 11/05/2021 ANTONIO FAMILY SRL FAMILY MARKET ALWAYS
THERE FOR YOU

36 M 2021 03739 11/05/2021 IOAN-CONSTANTIN DAN GUSTURI SIBIENE

37 M 2021 03742 11/05/2021 TANGER IMPEX SRL MPP Solar

38 M 2021 03743 11/05/2021 MANGO TILES SRL FLICKA Sustainably carry on
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(210) M 2021 03554
(151) 11/05/2021
(732) FIRE & RESCUE SERVICES SRL,

ALEEA BARAJUL LOTRU NR.
11, PARTER, CAMERA 2, BLOC
M4A1, SCARA 1, AP. 4, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

FIRE & RESCUE
SERVICES SERVICII
INTEGRATE PENTRU

SITUATII DE URGENTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.01.03;
26.01.16

(591) Culori revendicate:roşu, orange,
galben, negru alb

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de stingere a incendiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul securitatii si a
stingerii a incendiilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de stingere
a incendiilor, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, demonstrație
de vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,

realizare de târguri și expoziții comerciale
virtuale online, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, realizare de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, prezentare de
produse în scopuri de comercializare, organizare
de lansări de produse, organizarea și
desfășurarea de prezentări de produse,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse de stingere a incendiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse de stingere a incendiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse de stingere a incendiilor,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări în scop
promoţional, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor.
37. Instalare de alarme anti-incendiu, reparații
de alarme anti-incendiu, repararea pagubelor
cauzate de incendii, întreținere de instalații
de alarme de incendiu, servicii de reîncărcare
a stingătoarelor de incendii, reparații sau
întreținere de alarme de incendiu, instalare
de protecție împotriva incendiilor industriale,
montare de sisteme de stingerea incendiilor,
întreținerea și repararea sistemelor de detectare
a incendiilor, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă de incendiu, instalare de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă anti-
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incendiu, întreținere și reparații de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de prevenire a incendiilor, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
detectoarelor de incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de stingere a incendiilor, întreținere
și reparații de sisteme de alarmă anti-incendiu,
închiriere de retroexcavatoare, închiriere de
excavatoare, închiriere de scări, închiriere
de miniexcavatoare, închiriere de încărcătoare
articulate, închiriere de mașini grele, închirierea
pompelor de drenaj, închiriere de unelte
de construcție, închiriere de planșe pentru
schele, instalarea sistemelor de securitate,
instalare de sisteme de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru vehicule,
întreținere și service de alarme de securitate,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de aparate de securitate
pentru case, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru echipamente
sub presiune, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de securitate și de
siguranță, întreținere și reparare de dispozitive
de securitate pentru echipamente sub presiune,
servicii de informații referitoare la instalarea de
sisteme de securitate, montarea de protecție
ignifugă activă, montarea de protecție ignifugă
pasivă, reparare de ochelari de protecție,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri
(izolare), aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, aplicarea de straturi de protecție de
suprafață, aplicarea de acoperiri de protecție
pe suprafețele construite, întreținere și reparare
de sisteme de protecție împotriva trăsnetelor,
instalare și reparare de echipamente de protecție
împotriva inundațiilor, ignifugare pe durata
construcției, izolarea ignifugă a clădirilor în timpul
construcției, service de urgență la instalațiile
de furnizare a gazului, servicii de service de
urgență la istalațiile de furnizare curentului
electric, service de urgență la instalațiile de
furnizare a apei, servicii de evacuare (curățenie),
instalații pentru sisteme de evacuarea căldurii,
instalare de sisteme de evacuarea fumului,
curățarea coșurilor de fum, reparații de alarme
antifurt, servicii de instalare de alarme, reparații
de alarme, instalarea de alarme antifurt,
instalare de alarme antifurt, instalare,întreținere
și reparare de alarme antifurt, întreținerea și
repararea alarmelor, instalațiilor de închidere și
siguranță, instalare și reparare de dispozitive de
alarmă antifurt, întreținere de utilaje industriale,
reparații și întreținere de clădiri, inspecția
vehiculelor înainte de întreținere, întreținere și

reparare de angrenaje, stații service pentru
întreținerea vehiculelor, instalare, întreținere și
reparații de mașinărie, întreținere și reparare
de transmisii manuale, reparare și reparare
de vehicule electrice, reparații de utilaje,
reparații de mașini, renovarea și repararea
clădirilor, detectarea scurgerilor în interiorul
clădirilor, inspecția clădirilor pentru detectarea
dăunătorilor de lemn, inspecția structurilor pentru
detectarea dăunătorilor de lemn, detectarea
curenților de aer în clădiri, inspecția vehiculelor
înainte de reparații, inspecția clădirilor (în timpul
lucrărilor de construcție), instalarea sistemelor
de securitate, instalare de sisteme de securitate,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate, servicii de informații
referitoare la instalarea de sisteme de securitate,
instalare de dispozitive de securitate pentru
echipamente sub presiune, servicii consultative
privind instalarea de echipamente de securitate
și de siguranță, întreținere și reparații de sisteme
de stingere a incendiilor, montare de sisteme de
stingerea incendiilor.
39. Închiriere de autovehicule rutiere, închirierea
mijloacelor de transport, servicii de închiriere
de mașini, închiriere de furgonete pentru
demenajări, închiriere de căi carosabile
mobile, salvare subacvatică, servicii scufundări
(salvare), servicii de salvare, salvare, recuperare
și remorcare, operațiuni de salvare (transport),
salvare de persoane (transport), salvare de
nave, salvarea (transport) vehiculelor în aer,
salvarea (transport) vehiculelor în apă, salvare
încărcături de pe cargoboturi, servicii de
scufundări pentru salvare, salvarea (transport)
vehiculelor de la sol, servicii de salvare
a animalelor (transport), servicii de salvare,
recuperare și remorcare, închirieri de aparate
de scufundări pentru salvare, servicii de salvare
a animalelor de companie, remorcarea de
urgență a automobilelor, tractarea de urgență a
camioanelor, tractare de urgență de autovehicule
sau camioane, inspecție de bunuri pentru
transport.
45. Monitorizare avertizoare de incendiu,
închiriere de avertizoare de incendiu, servicii
de stingerea incendiilor, furnizare de informații
privind închirierea detectoarelor de incendiu,
consultanță în materie de prevenire a
incendiilor, închiriere de uniforme, închiriere
de extinctoare, închiriere de alarme, închiriere
de echipamente de siguranță, închiriere de
îmbrăcăminte de protecție, servicii de securitate
fizică, monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate, marcaj de
securitate pentru bunuri, consultanță în materie
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de securitate fizică, închiriere de aparatură
de securitate, servicii de securitate pentru
clădiri, marcaj de securitate a documentelor,
controlul de securitate al bagajelor, servicii
prestate de gardă de securitate, inspectarea
uzinelor în scopuri de securitate, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de securitate pentru evenimente
publice, consultanță în materie de securitate
radiologică, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de inspecții
de securitate pentru terți, control de securitate
al pasagerilor liniilor aeriene, evaluare a
riscurilor în materie de securitate, închiriere
de aparate de supraveghere de securitate,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de securitate pentru
protecția fizică a persoanelor, servicii prestate
de un agent de securitate pentru clădiri,
servicii de control de securitate al bagajelor
în aeroporturi, control de securitate pentru
persoane și bagaje în aeroporturi, servicii de
control de securitate al bagajelor la aeroport,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, furnizare de
informații despre servicii prestate de un agent
de securitate, servicii de salvarea oamenilor,
servicii de salvare cu bărci de salvare, servicii
de salvamont, servicii de salvamar, închiriere
de veste de salvare, închiriere de echipamente
de protecție, salvare, siguranță și aplicare a
legii, închiriere de căști de protecție, închiriere
de măști de protecție, servicii de pază și
protecție, consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, închiriere de îmbrăcăminte
și echipamente de protecție, administrarea
riscurilor pentru sănătate și siguranță, servicii de
evaluare a riscului pentru sănătate și siguranță,
supravegherea alarmelor antiefracție, servicii de
monitorizare a alarmelor, servicii de detectare
de bombe, servicii de detectare și dezamorsare
a bombelor, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe (servicii
caritabile), servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, servicii de asistență legală, furnizare
de servicii de suport personal pentru familiile
pacienților care suferă de boli care le pun
în pericol viața, furnizare de sprijin emoțional
pentru familii, servicii de soluţionare alternativă a
litigiilor, servicii de arbitraj, închirierea articolelor
de îmbrăcăminte, auditare a conformității de

reglementare, auditare a conformității juridice,
cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, administrarea juridică
a licenţelor, servicii juridice în legătură cu
negocierea contractelor pentru terţi, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă/
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), servicii de monitorizare
juridică, servicii de reprezentare juridică,
servicii de concierge, licenţierea proprietăţii
intelectuale, servicii privind litigiile, servicii de
reţele de socializare online, investigaţii privind
trecutului persoanelor, monitorizarea sistemelor
de securitate, servicii de securitate fizică, marcaj
de securitate pentru bunuri, consultanță în
materie de securitate, controlul de securitate al
bagajelor, servicii de securitate pentru clădiri,
închiriere de aparatură de securitate, marcaj
de securitate a documentelor, consultanță în
materie de securitate fizică, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii de
securitate pentru protecția persoanelor, servicii
prestate de gardă de securitate, inspectarea
uzinelor în scopuri de securitate, consultanță
în materie de securitate în muncă, evaluare
a riscurilor în materie de securitate, închiriere
de aparate de supraveghere de securitate,
servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii de securitate pentru protejarea
proprietății și a persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, marcarea
câinilor în vederea identificării acestora, în
scopuri de securitate, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
stingerea incendiilor.

───────
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(210) M 2021 03705
(151) 11/05/2021
(732) SAR CONFEX SRL, FUNDĂTURA

SIRET NR. 9, JUDEȚUL VRANCEA,
MĂRĂŞEŞTI, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)
SAR CONFEX

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

20. Mobila, canapele, saltele, saltele
pneumatice, saltele ignifuge, saltele camping,
saltele cu arcuri, saltele de pat, saltele gonflabile
flotabile (saltele cu aer), cadre pentru saltele,
saltele din paie, saltele din spumă, saltele de
dormit, saltele din latex, saltele pentru camping,
saltele (altele decât saltelele pentru nașteri),
saltele futon (altele decât saltelele pentru
naștere), saltele gonflabile pentru camping,
huse matlasate de saltele, huse matlasate
pentru saltele, protecții matlasate pentru saltele,
covorașe pentru camping (saltele), saltele
cu aer pentru camping, saltele din spumă
pentru camping, saltele pentru copii, utilizate
pentru dormit, rogojini de dormit (perne sau
saltele), paturi prevăzute cu saltele cu arcuri
interioare, ansambluri de arcuri (nemetalice)
pentru introducere în saltele, saltele de schimb,
paturi, așternuturi, saltele și perne.
39. Livrare de mobilă, transport de mobilă,
livrare de alimente de către restaurante,
organizarea transportului până la și de la hotel,
rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, servicii de agenție de turism pentru
organizarea de vacanțe, servicii de agenție de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de ghizi de turism, servicii de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism, și anume organizarea transportului
pentru călători, servicii de agenții de turism
pentru călătorii de afaceri, servicii specifice
agențiilor de turism, respectiv realizarea
rezervărilor pentru transport, servicii specifice
agențiilor de turism și servicii de rezervări,
servicii specifice agențiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor.

───────

(210) M 2021 03706
(151) 11/05/2021
(732) S. C. JOHNSON & SON, INC., 1525

HOWE STREET, WISCONSIN,
RACINE, 53403-2236,
WISCONSIN, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STRADA ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

(540)
PRONTO EXPERT CARE

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

3. Produse de curatare multi-suprafață, produse
de curatare si de lustruit mobilă, produse de
curatare podele/pardoseli multi-suprafata, ceara
pentru pardoseala, lustru pentru pardoseala,
finish pentru pardoseala, produse pentru
îndepărtarea finisajelor/lustruielilor de podea
(stripper pentru pardoseală), servețele de unica
folosință impregnate cu chimicale sau compusi
pentru uz casnic, ceară/produse din ceară și
produse pe baza de ceară pentru lustruirea,
curațarea și polizarea (burnishing) suprafețelor,
mobilei și podelelor/pardoselilor.
5. Produse antibacteriene de curățare multi-
suprafață.
21. Cârpe de unică folosință de curățare
impregnate cu chimicale sau compuși pentru uz
casnic (ude și uscate), mopuri.

───────
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(210) M 2021 03707
(151) 11/05/2021
(732) MIHAI-GHICA DOROBANTU,

STR. VLADEASA NR. 11, BL. C33,
SC. A, ET. 8, AP. 54, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOROBANTU MIHAI
G. FUNERARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.11.01; 04.01.03

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

39. Organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online.
45. Servicii de înmormântare, servicii
de crematoriu, servicii de îmbălsămare,
organizarea ceremoniilor funerare, activități
funerare.

───────

(210) M 2021 03708
(151) 11/05/2021
(732) ION BUSUIOC, STRADA

MOLDOVIȚA NR. 11, BL. 3, ET. 1,
AP. 21, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MONOGRAFIA comunei

Dambovicioara
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comercializare online și offline cu
cărți.
41. Publicarea cărților, publicarea online a
cărților.

───────

(210) M 2021 03709
(151) 11/05/2021
(732) RÓNA DOHÁNYFELDOLGOZÓ

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG, STRADA
VÁMRAKTÁR NR. 1, 4030
DEBRECEN, UNGARIA

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

(540)
CLB

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

34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), țigări, țigarete, trabucuri și alte
articole pentru fumători gata de utilizare,
produse din tutun, tutun neprelucrat, tutun
frunze, tutun de rulat, tutun prelucrat, tutun
de pipă, înlocuitori de tutun, recipiente și
umidificatori pentru tutun, articole pentru uz
cu tutun, filtre de tutun, arome pentru tutun,
tutun pentru narghilea, țigări cu filtru, țigări
de foi cu capetele tăiate, muștiucuri pentru
țigări, cutii pentru trabucuri, cutii cu umiditate
constantă pentru trabucuri, cuttere pentru
trabucuri, brichete pentru trabucuri, suporturi
pentru trabucuri, trabucuri folosite ca alternativă
la țigările tradiționale, dispozitive de stins țigarete
și trabucuri încălzite, precum și bețișoare de
tutun încălzit, trabucuri electronice, filtre de
trabuc, tuburi pentru trabuc, etuiuri pentru
trabucuri, tabachere pentru trabucuri, țigarete
electronice, vaporizatoare personale și țigarete
electronice, arome și soluții pentru acestea, țigări
electronice pentru utilizare ca înlocuitor pentru
țigările convenționale, dispozitive electronice
pentru inhalarea nicotinei, dispozitive pentru
vaporizarea tutunului, produselor din tutun
și înlocuitori de tutun, rechizite pentru țigări
electronice: încărcături, dispozitive de stingere,
precum și piese și accesorii utilizate pentru
țigări electronice și dispozitive pentru încălzirea
tutunului, chibrituri, brichete pentru fumători,
scrumiere.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu următoarele produse:
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
țigări, țigarete, trabucuri și alte articole pentru
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fumători gata de utilizare, țigarete electronice, și
accesoriile acestora, administrarea magazinelor,
servicii de marketing și promoționale, servicii
de relații cu publicul, servicii de informare
comercială și consiliere pentru consumatori,
administrarea afacerilor, servicii promoționale,
organizarea de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de agenții de
import și export.

───────

(210) M 2021 03710
(151) 11/05/2021
(732) DORIAN POPA, INTRAREA

FOIȘORULUI NR. 11, JUDEȚUL
ILFOV, SAT DOMNEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CAVESCU ȘI ASOCIATII, STRADA
GRIVITA NR. 37E, JUDEȚUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

HATZ RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 05.01.12

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, marketing imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, asistență în domeniul administrării
afacerilor, asistență în domeniul organizării
afacerilor, asistență și consultanță privind
managementul afacerilor, asistență și
consultanță privind organizarea comercială,
asistență și consultanță în materie de
administrare și organizare a afacerilor, asistență
și consultații în legătuă cu organizarea și
managementul afacerilor, asistență, consiliere

și consultanță privind organizarea comercială,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, servicii de consultanță
pentru conducerea afacerilor, consiliere privind
organizarea și administrarea afacerilor.
36. Administrare de închiriere de apartamente,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, închiriere de apartamente, închiriere
de case, închiriere de spații comerciale,
închiriere de spații de cazare permanentă,
închiriere de spațiu în centrele comerciale,
închirieri de apartamente și birouri, închiriere
de spațiu într-un magazin de desfacere cu
amănuntul, închirieri de clădiri, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații comerciale, închirieri de spații pentru
birouri, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziții de terenuri
pentru închiriere, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
afaceri imobiliare, agenție imobiliară, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, brokeraj imobiliar, asistență în materie
de achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, consultanță privind bunuri imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind gestiunea terenurilor,
furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), gestionarea portofoliilor
de proprietăți, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, selectare și achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de achiziții imobiliare, servicii de achiziționare
de terenuri, servicii de administrare a bunurilor
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imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii de
consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de reprezentare financiară în vederea
deținerii de proprietăți în numele terților, evaluări
imobiliare, investiții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, consultanță privind
investițiile rezidențiale.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,
construcție de birouri, construcție de case,
construcție de clădiri de apartamente,
construcții, construcții civile, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții
de infrastructură, construcții și reparații de
clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri
și de clădiri rezidențiale, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor de
construcții, consultanţă în construcţii, curățarea
terenurilor pentru construcții, decorare de
clădiri, demolare de construcții civile, demolări
de construcții, managementul proiectelor
de construcție pe șantier, managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
privind construcția de lucrări publice, servicii

consultative privind demolarea de clădiri, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor, servicii de construcții, servicii de
construcții civile, servicii de construcții de
clădiri, servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii de informații privind
construcția de clădiri, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii
de management în construcții, supravegherea
construcţiei de clădiri, izolarea clădirilor, reparaţii
şi întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii şi
mentenanţă pentru instalaţii, aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicarea de acoperiri de protecție pe
suprafețele construite, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, aplicarea de căptușeli
pe clădiri, aplicarea de căptușeli în tuneluri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe lemn, aplicarea unui strat
protector pe suprafețele cavităților, armături din
mortar pentru fundații, armături din mortar pentru
poduri, armături din mortar pentru tuneluri,
asfaltare, clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
saune, construcție de sere, construcție de
sisteme de scurgere, construcție de spații
de cazare, construcție de structuri din oțel,
construcție de terenuri de sport, construcție de
ziduri, construcție de verande, construcție de
zone cu rezistență ridicată (pentru depozitare
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materiale sau parcare), construcții de case
pe bază de comandă, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de fabrici pe bază de comandă,
construcții de grădină (montare și închidere
cu geamuri), construcții de infrastructură
civilă, construcții de infrastructură energetică,
construcții de infrastructură pentru comunicații,
construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, construcții de terase,
construcții subterane, construire de grajduri,
construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, construire de locuri de cazare
pentru turism, construire de spitale, construire
de structuri subterane, construire de uzine
chimice, construire de școli, construirea de
aeroporturi, construirea de centre comerciale,
construirea de fabrici, construirea de locuințe
publice, consultanță privind construcția de
clădiri, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
publice, furnizare de informații privind construcții
folosind mijloace electronice, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări de
fundație, lucrări de instalații sanitare, montarea
izolației termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor.

───────

(210) M 2021 03711
(151) 11/05/2021
(732) RÓNA DOHÁNYFELDOLGOZÓ

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG, STRADA
VÁMRAKTÁR NR. 1, 4030
DEBRECEN, UNGARIA

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

(540)

CLUB

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 24.09.05; 27.05.01

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
872C)

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

34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), țigări, țigarete, trabucuri și alte
articole pentru fumători gata de utilizare,
produse din tutun, tutun neprelucrat, tutun
frunze, tutun de rulat, tutun prelucrat, tutun
de pipă, înlocuitori de tutun, recipiente și
umidificatori pentru tutun, articole pentru uz
cu tutun, filtre de tutun, arome pentru tutun,
tutun pentru narghilea, țigări cu filtru, țigări
de foi cu capetele tăiate, muștiucuri pentru
țigări, cutii pentru trabucuri, cutii cu umiditate
constantă pentru trabucuri, cuttere pentru
trabucuri, brichete pentru trabucuri, suporturi
pentru trabucuri, trabucuri folosite ca alternativă
la țigările tradiționale, dispozitive de stins țigarete
și trabucuri încălzite, precum și bețișoare de
tutun încălzit, trabucuri electronice, filtre de
trabuc, tuburi pentru trabuc, etuiuri pentru
trabucuri, tabachere pentru trabucuri, țigarete
electronice, vaporizatoare personale și țigarete
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electronice, arome și soluții pentru acestea, țigări
electronice pentru utilizare ca înlocuitor pentru
țigările convenționale, dispozitive electronice
pentru inhalarea nicotinei, dispozitive pentru
vaporizarea tutunului, produselor din tutun
și înlocuitori de tutun, rechizite pentru țigări
electronice: încărcături, dispozitive de stingere,
precum și piese și accesorii utilizate pentru
țigări electronice și dispozitive pentru încălzirea
tutunului, chibrituri, brichete pentru fumători,
scrumiere.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu următoarele produse:
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
țigări, țigarete, trabucuri și alte articole pentru
fumători gata de utilizare, țigarete electronice, și
accesoriile acestora, administrarea magazinelor,
servicii de marketing și promoționale, servicii
de relații cu publicul, servicii de informare
comercială și consiliere pentru consumatori,
administrarea afacerilor, servicii promoționale,
organizarea de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de agenții de
import și export.

───────

(210) M 2021 03712
(151) 11/05/2021
(732) KLAUSENBURG FOOD SRL, STR.

COL. FAGET NR.16, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

Le Grand Chef

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, supe și baze de supă,
extracte din carne, concentrate pentru supă,
extracte din carne, extrase aromate din friptură
de carne de vită, prafuri pentru supe, fructe
deshidratate, fructe confiate, chipsuri de legume,
cipsuri din fructe, crochete alimentare, conserve
de fructe, conserve de legume, conserve
și murături, fructe de pădure, conservate,
înlocuitori de carne pe bază de legume,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, gustări pe bază de fructe confiate, hribi,
uscați, măsline preparate, la conservă, măsline
uscate, nuci uscate, semințe comestibile, roșii
conservate, sucuri de legume pentru gătit,
extracte din legume pentru gătit (sucuri).
30. Condimente, condimente alimentare,
mirodenii (condimente), extracte de condimente,
amestecuri de condimente, arome alimentare,
altele decât uleiurile esențiale și condimente,
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condimente pentru pizza, sare, mirodenii, arome
alimentare, altele decât uleiurile esențiale și
condimente, condimente alimentare pe bază de
ketchup și sos tip salsa.
32. Sucuri de legume (băuturi), sucuri de
fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
concentrate de sucuri de fructe, sucuri de fructe
utilizate ca băuturi, băuturi nealcoolice din fructe
și sucuri de fructe, bere, apă (băuturi).

───────

(210) M 2021 03713
(151) 11/05/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
one CENTRAL PARK

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,

consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
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imobiliara, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietatile
imobiliare, servicii de consultanta privind
proprietatile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.
37. Servicii de zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2021 03714
(151) 11/05/2021
(732) NAILS FIRST SRL, CALEA

NATIONALA 88, JUDEȚUL
BOTOȘANI, FRUMUSICA, 717160,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
NailsFirst

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

3. Ojă de unghii.
35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 03715
(151) 11/05/2021
(732) NAILS FIRST SRL, CALEA

NATIONALA 88, JUDEȚUL
BOTOȘANI, FRUMUSICA, 717160,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
Arabic

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

3. Ojă de unghii.
───────

(210) M 2021 03716
(151) 11/05/2021
(732) IORDACHE COM SRL, STR.

BAZAR, BL. 2A, AP. 10, JUDEȚUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
UNIRII 16C, JUDEȚUL BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(540)
HIGIENIKA

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

16. Hârtie igienică, role din hârtie pentru
bucătărie, prosoape din hârtie, servețele de
masă din hârtie, traverse de masă din hârtie.

───────
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(210) M 2021 03717
(151) 11/05/2021
(732) COMUNA POLOVRAGI, STR.

DRUMUL LUI BUREBISTA NR. 128,
JUDEȚUL GORJ, POLOVRAGI,
217365, GORJ, ROMANIA

(540)

POLOVRAGI VATRĂ DACICĂ

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 24.07.01; 27.05.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roșu, gri, negru

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2021 03718
(151) 11/05/2021
(732) GIGI ADRIAN MITITELU, STR.

FRATII BUZESTI NR. 33, JUDEȚUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

Football Development PARK

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 03719
(151) 11/05/2021
(732) BADEA-MITITELU LIANA

GABRIELA, STR. FRAŢII BUZEŞTI
NR. 33, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
200381, DOLJ, ROMANIA

(540)

CETATEA BANILOR

(531) Clasificare Viena:
07.01.12; 05.01.02; 05.01.03; 26.01.01;
26.03.01; 26.03.16; 27.05.01; 29.01.15

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

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 03720
(151) 11/05/2021
(732) MITITELU GIGI ADRIAN, STR.

FRAŢII BUZEŞTI NR. 33, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

JUSTICE FOR CRAIOVA

(531) Clasificare Viena:
17.03.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperit capul.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2021 03721
(151) 11/05/2021
(732) SC COMPLEXIT FLEET

SERVICES SRL, CALEA
DOROBANŢILOR NR. 18-20, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Carflix MASINA TA
CU ABONAMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.02; 29.01.04; 29.01.06

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

clase:
36. Finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare
pentru achiziţia prin închiriere.
39. Închirierea de maşini.

───────

(210) M 2021 03722
(151) 11/05/2021
(732) FLOAREA SOARELUI S.A., STR.

31 AUGUST NR.6, MUNICIPIUL
BALTI, MD3100, REPUBLICA
MOLDOVA

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

(540)

BRICO

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 05.05.04; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde închis, galben, maro, alb, negru,
portocaliu

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

4. Biocombustibil solid, brichete (combustibil),
pelete din coajă de semințe de floarea-soarelui
(combustibil).

───────

(210) M 2021 03723
(151) 11/05/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

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

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

(540)

Vital Grana

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 05.03.11;
29.01.03; 29.01.06

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

clase:
30. Rondele din orez expandat, biscuiți de
orez, orez expandat, chipsuri de orez, produse
pentru gustări preparate din făină de orez,
orez îmbogățit cu vitamine și alte minerale,
produse alimentare extrudate preparate din orez,
cereale pentru micul dejun din orez, batoane
de cereale și batoane energizante, batoane de
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ovăz, batoane cu musli, batoane de cereale,
batoane învelite în ciocolată, batoane alimentare
pe bază de cereale, batoane energetice pe
bază de cereale, batoane de cereale bogate
în proteine, produse din cereale sub formă
de batoane, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și fructe
uscate (produse de cofetărie), batoane dulci,
batoane dulci cu susan, batoane pe bază de
grâu, terci de ovăz, făină de ovăz, fulgi de ovăz,
făină de ovăz instant, alimente preparate din
ovăz, prăjituri din ovăz pentru consum uman,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
ovăz procesat pentru alimente de consum uman,
terciuri de ovăz preparat pentru consum uman,
preparate din cereale care conțin tărâțe de
ovăz, alimente pe bază de ovăz pentru consum
uman, făină de ovăz pentru consum uman,
biscuiți de ovăz pentru consum uman, arpacaș
de ovăz, ovăz măcinat, ovăz decorticat, cereale
gata preparate, chipsuri din cereale, alimente
preparate din cereale, fulgi de cereale uscate,
cereale pentru micul dejun, biscuiți crocanți
din cereale, semințe de cereale procesate,
chipsuri pe bază de cereale, cereale pentru
mic dejun cald, musli constând predominant
din cereale, preparate pe bază de cereale,
gustări pe bază de cereale, cereale preparate
pentru consum uman, preparate alimentare pe
bază de cereale, cereale procesate, pudră de
cereale, cereale, făină de cereale, făină de
cereale prăjită, mâncăruri făcute din cereale
coapte, preparat din cereale (făină alimentară),
gustări sărate pe bază de cereale, preparate
din cereale care conțin tărâțe, cereale pentru
alimente de consum uman, prăjituri de cereale
pentru consum uman, cereale pentru micul dejun
care conțin fibre, gustări preparate conținând în
principal cereale expandate, gustări preparate
conținând în principal cereale extrudate, biscuiți
pentru consum uman, preparați din cereale,
cereale pentru micul dejun care conțin fructe,
cereale pentru micul dejun care conțin miere,
produse pentru gustări conținând în principal
cereale, cereale pentru micul dejun, terci și griș,
cereale procesate pentru alimente de consum
uman, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse pentru gustări preparate din
făină de cereale, cereale pentru micul dejun cu
aromă de miere, gustări alimentare cu cereale
cu gust de brânză, alimente pe bază de cereale
pentru consum uman, înlocuitori de cafea
(pe bază de cereale sau cicoare), amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, cereale pentru micul dejun care conțin
un amestec de fructe și fibre, quinoa prelucrată,

gluten din grâu uscat, preparate din tărâțe pentru
consum uman, făină de soia pentru mâncare,
făină de năut, făină de hrișcă (pentru alimente).

───────

(210) M 2021 03724
(151) 11/05/2021
(732) MERCADO SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 50A, AP 8,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, 510167,
ALBA, ROMANIA

(540)
TOC-TOC

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

29. Carne proaspătă, carne ambalată, carne
feliată, carne congelată, carne tocată, pastă
mici, cârnați proaspeți, hamburgeri carne, carne
pentru cârnaţi.
35. Publicitate, servicii de promovare, servicii de
vânzare, servicii de comerţ prin orice mijloace,
inclusiv prin mijloace de vânzare online, a
produselor din clasa 29.

───────

(210) M 2021 03725
(151) 11/05/2021
(732) SMART LINE PRODUCTION, STR.

DRAGONUL ROSU NR. 1-10,
JUDETUL ILFOV, ILFOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Beijing Garden
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.13.25

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

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

───────

(210) M 2021 03726
(151) 11/05/2021
(732) PULSIT MOBILE SRL, SAT

BUDUREASCA, COMUNA
BUDUREASCA, NR. 84, JUDETUL
BIHOR, BIHOR, BIHOR, 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)

pulsit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
telefoane mobile si accesorii pentru telefoane
mobile, servicii de comerț de dispozitive
electronice de telecomunicatii si accesorii ale
acestora servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu telefoane inteligente, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii
de telecomunicații (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de telecomunicații,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți prin sisteme de telecomunicații,
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game

diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
de magazine de vanzare cu amănuntul,
puncte de vânzare cu ridicata, prin intermediul
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de comerţ în spatiu fizic
şi/sau online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata
a produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul de telefoane mobile și accesorii
pentru telefoane mobile.
37. Întreţinerea şi repararea telefoanelor,
furnizarea informaţiilor legate dereparaţii de
telefoane, instalare hardware de calculator
și a aparatelor de telecomunicații, întreținere
și reparare, instalare, întreținere și reparare
de echipamente de telecomunicații, servicii
de inlocuire a bateriilor telefoanelor mobile,
reparații sau întreținere de mașini și aparate
de telecomunicații, reparare și întreținere de
telefoane inteligente, reparare și întreținere
de aparate electronice, servicii de reparatii
de dispozitive electronice de telecomunicatii
precum si accesorii ale acestora.

───────

(210) M 2021 03727
(151) 11/05/2021
(732) ASOCIATIA LIVE TO SAVE LIVES,

SOS. VERGULUI NR. 6, BL. 15D,
SC. A, ET. 9, AP. 54, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022441, ROMANIA

(540)

OncoLive
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 02.09.01

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

clase:
9. Programe, platforme și aplicații software
înregistrabile și sau descărcabile pe calculator și/
sau telefonul mobil.
35. Publicitate în mediul online pe o rețea de
calculator sau în cadrul unei platforme prin
închirierea unor spații publicitare sub forma de
banner sau clipuri publicitare, publicitate cu
plata per click sau sub formă de abonament,
marketing către un public țintă în cadrul
unei aplicații sau platforme, compliarea datelor
statistice sau de informații în baze de date
computerizate.
38. Trimiterea de mesaje chat și forum
online pe internet, servicii de teleconferință
și videoconferință, furnizarea accesului
utilizatorilor în cadrul aplicațiilor sau platformelor
online.
41. Furnizarea de servicii educaționale, instruire
a unei categorii de persoane cu nevoie speciale,
publicarea în cadrul aplicației, platformei de
articole, broșuri, reviste destinate grupui țintă cu
nevoie speciale.
42. Dezvoltare de soluții software în cadrul
unor aplicații sau platforme online, autentificarea
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare,
platforme (PaaS) și software (SaaS), studii și
cercetare medicală pe grupul țintă, monitorizarea
controlului calității vieți a grupului țintă.

───────

(210) M 2021 03728
(151) 11/05/2021
(732) MASUK IMPEX SRL, CALEA

RAHOVEI NR. 322, BL. 67,
PARTER, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Yasmin Bakery Made with love

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 08.01.16

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

clase:
30. Covrigei, covrigei moi, covrigi glazurați cu
ciocolată, prăjitură din melasă, prăjitură cu
migdale, prăjitură cu pâine, prăjitură de malt,
batoane de prăjitură, prăjitură pentru micul
dejun, prăjitură învelită în ciocolată, gustări
tip prăjitură din orez, prăjitură din ciocolată
neagră preparată din chec de ciocolată, prăjitură
de orez în formă de semilună (songpyeon),
prăjitură de orez tradițională coreană (injeolmi),
prăjitură din drojdie de bere, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, aperitive (tartine),
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, biluțe de brânză (snackuri),
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
cu aromă de carne, biscuiți cu aromă de
plante, biscuiți de orez, biscuiți sărați din orez,
biscuiți umpluți cu brânză, blat de pizza, blaturi
de pizza coapte în prealabil, blaturi de pizza
congelate, brioșe, bulete din orez, chifle umplute,
chimichanga (lipie umplută), crenvurști calzi și
ketchup în chifle deschise, empanada (aluat
umplut), fajitas (fel de mâncare mexicană), feluri
de mâncare în special pe bază de orez, floricele
cu caramel, floricele de porumb, floricele de
porumb preparate, floricele glasate cu zahăr,
frigănele, fulgi, fulgi de cereale uscate, gimbap
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(fel de mâncare coreean pe bază de orez),
gustări alimentare cu cereale cu gust de brânză,
gustări alimentare din porumb sub formă de
inele, gustări alimentare fabricate din porumb
sub formă expandată, gustări care constau în
principal din pâine, gustări din porumb expandat
cu gust de brânză, gustări din tortilla, gustări
pe bază de cereale, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază
de orez, gustări rapide preparate din mușii,
gustări rapide preparate din porumb, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate
cu grâu, gustări sărate pe bază de porumb,
gustări sărate pe bază de cereale, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri (sandvișuri), înveliș
pentru sandvișuri, jeleu de hrișcă (memilmuk),
lasagna, jiaozi (găluști umplute), macaroane cu
brânză, mâncăruri care includ paste, mâncăruri
congelate constând în principal din paste,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri gătite, uscate și lichide, în
principal pe bază de orez, mâncăruri pe bază de
orez, nachos (mâncare tradițională mexicană),
okonomiyaki (clătite sărate japoneze), orez
amestecat cu legume și carne de vită (bibimbap),
orez dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), paella, pâine cu umplutură,
paste făinoase umplute, pateuri cu cârnați,
pătrățele cu ovăz, pizza, plăcintă cu carne,
plăcinte, plăcinte cu carne de pasăre sau de
vânat, plăcinte cu carne de porc, plăcinte cu
legume, plăcinte cu ouă, plăcinte cu pește,
plăcinte dulci sau sărate, plăcinte gătite, plăcinte
proaspete, popcorn aromat, prăjituri din mei,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, produse de patiserie aromate, produse de
patiserie congelate umplute cu carne și legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, produse de patiserie conținând
legume și came de pasăre, produse de patiserie
din legume și carne, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse din patiserie
congelate umplute cu came, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
produse pentru gustări preparate din făină de
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de soia, produse pentru gustări preparate
din făină de orez, produse pentru gustări
preparate din făină de porumb, pufuleți de
brânză, quesadilla (preparat culinar mexican),
ravioli, rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri cu ou,
rulouri de pâine umplute, rulouri de primăvară,
rulouri umplute, sandvișuri, snacksuri din grâu
extrudat, snack-uri preparate din făină de cartofi,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, spaghetti și

chiftele, spirale din porumb, sushi, tartă de orez,
tortillas, turte din orez, wonton (aluat umplut),
won ton (aluat umplut), alimente care conțin
cacao (ca principalul ingredient), alimente pe
bază de cacao, aluat din biscuiți graham pentru
tarte, aluat pentru biscotti, aluaturi împletite
prăjite, alune trase în ciocolată, amestec kheer
(budincă de orez), arahide crocante, batoane
de cereale și batoane energizante, arome pe
bază de ciocolată, batoane de nuga învelite
în ciocolată, batoane din aluat prăjit (youtiao),
bezele, biscuiți crackers, biscuiți crackers cu
aromă de fructe, biscuiți crocanți, biscuiți cu gust
de brânză, biscuiți de graham, biscuiți sărați,
biscuiți sărați condimentați, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, boabe de cafea învelite în
zahăr, bomboane cu ciocolată, brioșe cu fructe,
budincă de griș, budinci, chifle cu gem, ciocolată,
ciocolată de casă sub formă de foaie crocantă
cu boabe de cafea măcinate, ciocolată cu alcool,
ciocolată tartinabilă, ciocolată pentru produse
de cofetărie și pâine, ciocolată pentru glazuri,
ciocolată tartinabilă conținând nuci, clătite
americane, cornuri, cozonac pandoro, cozonaci,
cremă de ouă englezească, creme englezești
custard (deserturi la cuptor), crema spumă
(dulce), decorațiuni din ciocolată pentru prăjituri,
creme pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, creme pe bază de ciocolată, creme
tartinabile pe bază de ciocolată, decorațiuni
pentru pomul de crăciun (comestibile), deserturi
cremă instant, deserturi cu mușii, deserturi pe
bază de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, dulciuri nemedicinale care conțin
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 și biscuiți tradiționali
coreeni (hankwa), flan (produs de cofetărie),
fondue din ciocolată (produs de cofetărie),
fructe oleaginoase învelite în ciocolată, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, garnituri de ciocolată, fulgi din cremă
de unt și zahăr brun (butterscotch), glazură de
ciocolată, glazură din bezele, gofre de ciocolată,
halva, gustări constând în principal din produse
de cofetărie, înghețate și dulciuri, iepurași
de ciocolată, înlocuitor de cremă, înlocuitori
(ciocolată), jeleuri de fructe (cofetărie), marțipan,
marțipan din ciocolată, migdale acoperite de
ciocolată, nuga, nuci macadamia trase în
ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
migdale, pâine, pâine indiană, ornamente din
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ciocolată pentru pomul de crăciun, panettone
(cozonac italian), prăjituri pavlova cu gust de
alune, produse de brutărie, produse de brutărie
fără gluten, produse de caramel, produse
de cofetărie care conțin gem, produse de
cofetărie care conțin jeleu, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie congelate, produse de cofetărie cu
aromă de mentă (nemedicinale), produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse
de cofetărie cu aromă de praline, produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
cu gheață, produse de cofetărie cu umpluturi
lichide de fructi, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie din ciocolată conținând
praline, produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală, produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie înghețate, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, 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 pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
sub formă de jeleu, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de mentă, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie pe bază de produse
lactate, produse de cofetărie și înghețate, rahat
turcesc, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), rahat turcesc acoperit cu
ciocolată, sosuri de ciocolată, specialități de
patiserie, spume de ciocolată, tiramisu, trufe de
ciocolată, trufe (produse de cofetărie), vafe cu
glazură de ciocolată, vafe, gofre, amestecuri
de înghețată, amestecuri pentru glazuri, dulciuri
înghețate, înghețată, înghețate cu ciocolată,
parfeuri, plăcinte cu iaurt congelate, torturi de
înghețată, șerbeturi și sorbete, șerbet, șerbeturi,
amestecuri de cafea, amestecuri de ceai, băuturi
frapate, băuturi din cafea, cacao, cacao pentru
prepararea băuturilor, cacao (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), cafea, ciocolată

caldă, espresso, ceai cu gheață (iced tea), frunze
de ceai.

───────

(210) M 2021 03729
(151) 11/05/2021
(732) GABRIEL VOIC, STR. ROŞIA

MONTANA NR. 1, BL.17,
SC.3, ET.1, AP.86, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Ciorbărie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi,
consommé-uri (supe), extracte pentru supe,
fond de supă sub formă de granule, preparate
pentru supă de legume, supă groasă, cuburi
de supă, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri cu legume
preparate, ciorbe.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii oferite de bufete cu autoservire, servicii
oferite de cantine, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de localuri
tip snack-bar, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei).

───────
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(210) M 2021 03730
(151) 11/05/2021
(732) RENION FARM SRL, ALEEA

PARANGULUI NR. 1, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

REMIVIA COSMETICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.11

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

3. Preparate cosmetice, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii.

───────

STR. TABACARILOR NR. 2A,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400139, CLUJ, ROMANIA

(540)

JOLIDON

(531) Clasificare Viena:
03.03.24; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
pentru acoperirea capului, tricouri, lenjerie
de corp, costume de baie, imbracaminte de
plaja, treninguri, pijamale, îmbrăcăminte pentru
exterior, halate de baie, imbracaminte de interior,
sorturi, pantaloni.

───────

(210) M 2021 03731
(151) 11/05/2021
(732) JOLIDON INTERNATIONAL SRL,
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(210) M 2021 03732
(151) 11/05/2021
(732) GABRIEL VOIC, STR. ROŞIA

MONTANA NR. 1, BL.17,
SC.3, ET.1, AP.86, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

La o vorbă...cu capu'n ciorbă

(531) Clasificare Viena:
02.09.25; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.17;
11.03.07

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi,
consommé-uri (supe), extracte pentru supe,
fond de supă sub formă de granule, preparate
pentru supă de legume, supă groasă, cuburi
de supă, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri cu legume
preparate, ciorbe.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, bufete cu autoservire, servicii oferite de
cantine, servicii oferite de fast-fooduri, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii oferite de localuri tip snack-
bar, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei).

(210) M 2021 03733
(151) 11/05/2021
(732) DANIELA MARIA TUDOR,

STR. ARINILOR NR. 43, JUDEŢ
VALCEA, RAMNICU-VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

9. Huse pentru telefoane, huse pentru tablete,
huse pentru laptopuri, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse de protecție pentru cititoare
de cărți electronice, incarcatoare, încărcătoare
usb, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
de baterii pentru telefoane, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
suporturi pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, baterii pentru telefoane, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, baterii externe.

──────────────
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(210) M 2021 03734
(151) 11/05/2021
(732) QUALITYSOM PRODUCT S.R.L.,

STR. PRINCIPALA NR. 309, JUDEŢ
BACAU, PARINCEA, 607400,
BACĂU, ROMANIA

(540)
QUALITYSOM

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

20. Somiere de pat, saltele.
───────

(210) M 2021 03735
(151) 11/05/2021
(732) POLEC ADRIAN, STRADA

CIRESULUI 12, ETAJ 1, SECTOR
2, BUCURESTI, 024104, ROMANIA

(540)
FEIN Restaurant

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurant și bar.

───────

GHEORGHE LAZAR, NR.
2A, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

BERLIN OPTIC

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Aparate şi instrumente optice, ochelari, rame
şi lentile pentru ochelari, lentile, lentile de
contact, cutii şi suporturi pentru ochelari, cutii
pentru lentile de contact, lantişoare pentru
ochelari fără braţe, lentile corectoare, lentile de
contact, cutii pentru lentile de contact, lentile
de ochelari, lentile optice, ochelari împotriva
luminii orbitoare, soluţii pentru lentile de contact,
ochelari de vedere (articole optice), ochelari de
soare.
35. Servicii de import şi servicii de comerţ cu
rame de ochelari, lentile de contact, servicii
de comerț cu produse optice, servicii de
publicitate privind produsele optice și servicii
ce permit clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri (cu excepția
transportului), astfel de sevicii pot fi furnizate

(210) M 2021 03736
(151) 11/05/2021
(732) BERLIN OPTIC SRL, STRADA
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prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, regruparea în avantajul terţilor
a produselor optice, lentile, rame, ochelari,
tocuri (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, publicitate, gestiunea afacerilor, lucrări
de birou, managementul activităţilor comerciale,
editare articole online în scop publicitar, servicii
de vânzare în magazine şi prin intermediul
reţelelor electronice şi a site-urilor web de
articole de optică, ochelari, ochelari de soare,
ochelari de vedere, lentile pentru ochelari,
ochelari pe reţetă, rame de ochelari, tocuri de
ochelari, lentile oftalmice, lentile de corecţie,
lentile de contact şi tocuri pentru lentile de
contact.
44. Servicii medicale, servicii medicale de optică
şi optometrie, servicii medicale prestate de
opticieni, incluzând imagistică optică pentru
diagnosticare medical, şlefuirea sticlei optice,
polizare, servicii de optică medicală, consultaţii
optice şi oftalmologice, servicii de testare a
vederii, montare de lentile optice, ajustare lentile
de contact, servicii de optometrie.

───────

(210) M 2021 03737
(151) 11/05/2021
(732) FOOD EVOLUTION MEALS

S.R.L., AV. TRAIAN VASILE NR.
58, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) IACOB DRAGOS - CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR 2 GRANICERI, BL. 22, SC.
A, ET. 1, AP. 6, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

FOOD EVOLUTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

29. Extracte din carne, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne, brânzeturi, fructe, ciuperci și
legume prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase),
insecte și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, ouă și
produse din ouă, paste de carne tartinabile,
paste tartinabile din pește, fructe de mare și
moluște, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi, cărnuri.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie, produse de 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), aluaturi și
amestecuri din acestea, batoane de cereale și
batoane energizante, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, cereale, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, drojdie și agenți
de dospire, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, făină, gheață,
înghețată, iaurt înghețat (produse de cofetărie
îngheţate) și șerbeturi, glazuri dulci și umpluturi,
orez, pâine, paste uscate și proaspete,
tăieței și găluște (aluat umplut), produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, siropuri
și melasă, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi dulci, produse apicole pentru
alimentaţia umană.
43. Servicii de cantină, servicii de restaurant
și bar, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi

───────
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(210) M 2021 03738
(151) 11/05/2021
(732) ANTONIO FAMILY SRL, SAT

ROSEŢI, JUD. CĂLĂRAŞI,
COMUNA ROSEȚI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

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

(540)

FAMILY MARKET ALWAYS
THERE FOR YOU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

(591) Culori revendicate:mov, alb, galben,
portocaliu, turcoaz

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, precum apa
gazoasa, preparate pentru fabricarea apei
gazoase (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, precum bauturi energizante, sucuri
de fructe, nectaruri de fructe (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri,
precum apa minerala, bauturi nealcoolice,
bauturi racoritoare, apa necarbogazoasa (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, strângerea la un

loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, precum apa carbogazoasa, smoothie-uri,
sucuri carbogazoase, sucuri necarbogazoase
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, precum fasole proaspata, fasole
neprelucrata, fasole cruda, fasole rosie cruda
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, precum pastai de fasole proaspete,
muguri proaspeti de fasole verde (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, precum dulciuri,
dulciuri inghetate, dulciuri din ciocolata, dulciuri
cu caramel (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, precum dulciuri gumate, dulciuri din
spuma de zahar, dulciuri care contin fructe
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, precum dulciuri fara continut de
zahar, dulciuri sub forma de batoane, inghetate
si dulciuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, precum dulciuri nemedicinale pe
baza de alcool, dulciuri nemedicinale pe baza
de menta (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, precum dulciuri cu aroma de fructe,
dulciuri sub forma de acadele (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, precum dulciuri
nemedicinale pe baza de miere, fursecuri,
fursecuri cu glazura de ciocolata (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, precum napolitana,
biscuit sub forma de napolitana, napolitane
invelite in ciocolata (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/05/2021

strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, precum napolitana
cu caramel si ciocolata, prajituri, piscoturi
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, precum prajituri cu crema, prajituri
cu fructe, prajituri cu ciocolata (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, precum prajituri
inghetate, aluat pentru prajituri, prajituri cu
migdale (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri, precum preparate pentru
prajituri, amestecuri pentru prajituri, prajiturele
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de bunuri,
precum prajiturele de tip acadea, prajiturele din
aluat prajit (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, precum produse de patiserie, prajituri,
tarte si biscuit (prajiturele), mustar (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, precum mustar
pentru alimente, ketchup, ketchup de rosii, sos
de rosii (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri, precum zahar, zaharoza,
zahar cubic, zahar caramelizat, zahar alb
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, precum zahar brun, zahar tos, zahar
pudra, zahar brut, zahar candel, inlocuitori ai
zaharului (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, precum malai, faina, gris, pesmet,
arpacas pentru alimentatie umana (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, precum detergenti,

detergenti pentru uz casnic, detergenti pentru
rufe (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri, precum detergenti pentru
spalarea vaselor, detergenti de uz menajer
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de bunuri,
precum deodorante, deodorante antiperspirante
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de bunuri,
precum deodorant de uz personal, sampon,
sampon pentru bebelusi, balsamuri de par
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de bunuri,
precum conserve de carne, conserve, conserve
din carne de vanat (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, precum conserve din
carne de pasare, conserva de peste, conserva
de fructe de mare (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, precum conserva de
fasole, conserve si muraturi, conserve de fructe,
conserve de legume (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, precum conserve de
legume la cutie, conserve de legume la borcan,
pate de ficat (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri, precum pate de ficat foie-
gras, pateuri din carne, pateuri din carne de
pui, pateuri pe baza de carne (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, precum pateuri
de peste, pateuri vegetale, peste, peste sarat,
prelucrat uscat, afumat, congelat, marinat, gatit,
conservat, congelat (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
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game variate de bunuri, precum carne, carne de
curcan, carne de porc, carne de manzat, carne
de vanat, carne de pui, carne de vita (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, precum carne
preparata, ambalata, prajita, afumata, congelata,
procesata, tocata, conservata, sarata, uscata,
proaspata (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, precum carne de crab, carne de scoici
uscata, carne de peste uscata, carne uscata
de melci de mare (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, precum fasole,
fasole uscata, fiarta, reprajita, conserve de
fasole, fasole rosie cu ardei iute (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, precum
fasole alba in sos tomat, fasole cu carne de
porc in conserva, bulion, concentrate (bulion)
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de bunuri,
precum jeleuri, dulceturi, compoturi, paste de
fructe si legume, compot, compot de fructe
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de bunuri,
precum ulei, uleiuri comestibile, uleiuri pentru
gatit, ulei de masline extravirgin, ulei de masline,
ulei pentru salata (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
servicii 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 03739
(151) 11/05/2021
(732) IOAN-CONSTANTIN DAN,

COMUNA JINA, NR. 573, JUD.
SIBIU, SAT JINA, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

GUSTURI SIBIENE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.04.02; 03.04.18

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare din producţie proprie
şi a unor terţi (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicată, publicitate on-line
într-o reţea computerizată, servicii de agenţii de
import-export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.

───────
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(210) M 2021 03742
(151) 11/05/2021
(732) TANGER IMPEX SRL, NUCSOARA

DE SUS NR. 259, JUD. PRAHOVA,
NUCSOARA DE SUS, 107444,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

MPP Solar
(591) Culori revendicate:albastru (HEX

#393185), rosu (HEX #EA5730)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate si instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric

───────

(210) M 2021 03743
(151) 11/05/2021
(732) MANGO TILES SRL,

GHERGHITEI, NR 1, BL 94B, SC B,
AP 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUȚ
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI, NR 1, BL 94B, SC B,
AP 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

FLICKA Sustainably carry on

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

14. Ace (bijuterii), amulete (bijuterii), articole
decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru uz
personal, bijuterii, casete de bijuterii, bijuterii
confecționate din cristal, bijuterii confecționate
din plastic, bijuterii confecționate din sticlă,
bijuterii de damă, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii emailate, bijuterii fantezie, bijuterii
fantezie, imitații, bijuterii pentru animale de
companie, bijuterii pentru cap, bijuterii pentru
copii, bijuterii pentru împodobire personală,
bijuterii pentru uz personal, bijuterii personale,
bijuterii sub formă de mărgele, bijuterii, inclusiv
imitații de bijuterii și bijuterii din plastic,
bijuterii-pandantive, brățări (bijuterii), brățări de
identificare (bijuterii), brățări de plastic sub
formă de bijuterii, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), brelocuri, brelocuri din
imitație de piele, brelocuri din piele, brelocuri din
piele pentru chei, brelocuri fabricate din metal
comun, brelocuri în formă de ceas, brelocuri
metalice, brelocuri retractabile pentru chei,
brelocuri sub formă de bijuterii (decorațiuni mici
sau bagatele), brelocuri, nemetalice, brelocuri,
nu din metal, broșe (bijuterii), broșe decorative
(bijuterii), camee (bijuterii), casete de bijuterii,
casete de bijuterii, nemetalice, casete pentru
bijuterii (montate), casete pentru bijuterii (sipete
sau cutii), casete pentru bijuterii din metale
neprețioase, casete pentru bijuterii, din metal,
clipsuri pentru șaluri sub formă de bijuterii,
coliere (bijuterii), cruciulițe (bijuterii), curele de
ceas din metal, piele sau plastic, curele de ceas
din piele, curele din piele pentru ceas, curele
pentru ceas, nu din piele, cutii de prezentare
pentru bijuterii, cutii din lemn pentru bijuterii, cutii
din piele pentru bijuterii, cutii muzicale pentru
bijuterii, cutii pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii
(montate), genți tip rulou pentru bijuterii, husa
tip rulou pentru depozitarea bijuteriilor, imitații
de bijuterii, imitații de bijuterii ornamentale,
închizători pentru bijuterii, inele (bijuterii), inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
inele pentru chei (decorațiuni mici sau brelocuri)
din metale prețioase, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, insigne decorative
(bijuterii), lănțișoare de siguranță pentru bijuterii,
lanțuri (bijuterii), lanțuri de bijuterii, lanțuri pentru
chei din imitație de piele, medalioane (bijuterii),
ornamente pentru rochii sub formă de bijuterii,
ornamente pentru urechi sub formă de bijuterii,
perle (bijuterii), pietre pentru bijuterii, pietre
sintetice (bijuterii), portchei (decorațiuni mici sau
brelocuri), portchei din imitație de piele cu inel,
rulouri organizatoare de bijuterii pentru voiaj,
săculeți pentru bijuterii, adaptați, strasuri pentru
confecționat bijuterii.
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18. Bagaje (genți), bagaje, pungi, portofele și
alte accesorii, borsete, borsete pentru scutece,
borsete și genți de purtat la brâu, cadre pentru
poșete, carton imitație de piele, casete din piele
sau din piele artificială, casete pentru accesorii
de frumusețe, chingi din piele, rucsacuri pentru
purtat copii, cufere (de voiaj) din împletitură
de răchită kori, cufere și geamantane, curelărie
realizată din piele, curele de bagaje cu încuietori,
curele de piele pentru bagaje, curele de umăr,
curele de umăr din piele, curele din imitație
de piele, curele din piele, curele din piele
(șelărie), curele pentru bagaje, curele pentru
genți de mână, curele pentru patine, curele
pentru portmonee, cutii de pălării din imitație de
piele, cutii de pălării, pentru voiaj, cutii din imitații
de piele, cutii din piele, cutii din piele pentru
pălării, cutii pentru cravate, pentru voiaj, etichete
din piele, geamantane, geamantane cu rotile,
geamantane de mici dimensiuni, geamantane
mari (cufere) de călătorie, geamantane pentru
sejururi scurte, genți, genți boston, genți casual,
genți cu rotile, genți cu structură moale, genți de
călătorie, genți de cumpărături din piele, genți de
lucru, genți de mână, genți de mână (poșete),
genți de mână pentru barbate, genți de pânză,
genți de plajă, genți de seară, genți de stradă,
genți de transport universal, genți de umăr, genți
de umăr pentru copii, genți de voiaj cu rotile, genți
de voiaj din imitație de piele, genti de voiaj din
materiale plastic, genți de voiaj din pânză, genți
de voiaj din piele pentru haine, genți de voiaj
pentru avion, genți de voiaj pentru îmbrăcăminte
sport, genți de voiaj pentru pantofi, genți din
blană sintetică, genți din imitatie de piele,
genți din pânză, genți din piele, genți diplomat,
genți diplomat pentru documente, genți fabricate
din pânză, genți flexibile pentru haine, genți
impermeabile, genți mici de voiaj (pentru sejururi
scurte), genți multifuncționale pentru atleți, genți
pentru accesorii de tricotat, genti pentru articole
de toaleta vandute goale, genți pentru camping,
genți pentru cărți, genți pentru cosmetice (fără
conținut), genți pentru cosmetice vândute goale,
genți pentru cumpărături fabricate din piele, genți
pentru curieri, genți pentru drumeții, genti pentru
farduri vandute goale, genți pentru gimnastică,
genți pentru haine, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți pentru școlari, genți pentru scutece,
genți pentru sport, genți scoțiene, genți servietă,
genți și portofele din piele, genți sport de uz
general, genți sportive, genți stil bandulieră,
genți sub formă de tub, genți tip sac, genți
tricotate, altele decât cele din metale prețioase,
ghiozdane, ghiozdane școlare, huse de voiaj
pentru articolele de îmbrăcăminte, huse pentru
îmbrăcăminte, pentru voiaj, mânere (genți),
mape port-desen (geamantane), materiale din

piele, moleschin (imitație de piele), imitații
de piele, împletituri din piele, șnur de piele,
piele de poliuretan, piele pentru mobilier, piele
pentru pantofi, piele sau imitație de piele,
piele sintetică, plase de cumpărături, plase
din fetru, port-carduri de piele, port-carduri
din imitație de piele, portchei din imitații de
piele, portchei din piele, portmonee (produse
din piele), portmonee de piele, portmonee
din piele, portofele, portofele (nu din metale
prețioase), portofele atașabile la curea, portofele
cu compartimente pentru carduri, portofele cu
fixare pe gleznă, portofele de încheietura mâinii,
portofele de purtat sub brat, portofele din metale
prețioase, portofele din piele, portofele din
piele pentru cardurile de credit, portofele fixate
la încheietura mâinii, portofele pentru carduri,
portofele pentru monede neconfecționate din
metal pretios, portofele, inclusiv portcarduri,
poșete, poșete de damă, poșete de mână,
poșete de mână care nu sunt confecționate din
metale prețioase, poșete de seară, poșete din
imitație de piele, poșete din piele, poșete din zale
împletite, poșete mici (genți de mână), poșete
mici de purtat sub brat, poșete, portmonee
și portofele, punguțe, plicuri, săculeți din piele
pentru ambalaj, randsels (ghiozdane japoneze),
rucsacuri, rucsacuri cu rotile, rucsacuri de munte,
rucsacuri de zi, rucsacuri mici, rucsacuri pentru
alpiniști, rucsacuri pentru camping, rucsacuri
pentru drumeții, rucsacuri pentru transportat
copii, rucsacuri tip raniță, saci de voiaj, sacoșe
de cumpărături cu roti, sacoșe de cumpărături
din pânză, sacoșe de umăr, sacoșe pentru
cumpărături, sacoșe pentru provizii, sacoșe
reutilizabile pentru cumpărături, sacoșe textile
pentru cumpărături, săculeți din piele, genți
pentru școlari, serviete (articole din piele),
serviete din imitație de piele, serviete din piele,
serviete și genți diplomat, șireturi din piele,
șnururi din piele, genți pentru sport, structuri
pentru genți de mână, suporturi din imitație de
piele pentru cărți de credit, suporturi pentru
carduri (portofele), suporturi pentru cărți de
vizită sub formă de portofele, suporturi sub
formă de portofele pentru chei, ținte decorative
pentru materiale din piele, tocuri din piele,
tolbe de vânătoare (accesorii de vânătoare),
transportoare pentru animale (genți), truse de
voiaj, valijoare pentru articole de îmbrăcăminte
de noapte (genți pentru sejururi scurte), valize,
valize cu rotile, valize de piele, valize pe rotile,
cufere de voiaj, truse de voiaj (marochinărie).
35. Achiziții de produse în numele societăților
terțe, achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, actualizare și întreținere de date
din baze de date informatice, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
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amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a programelor
de vânzări și de stimulente promoționale,
administrare de afaceri, administrarea afacerilor
comerciale, administrarea afacerilor în sistem de
franciză, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, administrarea
vânzărilor, administrație comercială, agenții de
import-export, difuzare de anunțuri publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele
de comunicații online, difuzare de informații
comerciale, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare, difuzare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, printr-o rețea de
comunicații on-line pe internet, difuzare de
materiale publicitare prin poștă, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broșuri și material tipărit), distribuție de fluturași,
broșuri, materiale tipărite și mostre în scop
publicitar, distribuție de produse în scopuri
publicitare, expoziții în scopuri comerciale sau
de publicitate, furnizare a unui registru cu
site-urile web ale terților pentru a facilita
tranzacții comerciale, furnizare de informații de
marketing prin site-uri web, închiriere de spațiu
publicitar online, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, închiriere de standuri de
vânzare, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, marketing promotional, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de expoziții comerciale,
organizare de târguri comerciale și expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de vânzări prin licitație, organizare și coordonare
de licitații pe internet, prezentare de bunuri
si servicii, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare computerizată de afaceri,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, promovare de produse și servicii
ale altor persoane prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, promovare de produse

și servicii pentru terți, promovarea comercială,
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea vânzărilor,
promovarea vânzărilor pentru terți, publicare de
materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate pentru site-urile
web ale firmelor, publicitate prin intermediul
panourilor electronice de afișare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă în
contul terților, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, servicii de gestionare a
lanțului de aprovizionare, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de agenţii de import și export,
servicii de intermediere comercială, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de marketing,
servicii de merchandising, servicii de promovare
a vânzărilor, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terți, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate și de promovare de vânzări,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bagaje, servicii de
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vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte.

───────


