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Cereri Mărci publicate în 18/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05673 11/08/2021 LITE GLOBAL MOBILITY SRL Panamea

2 M 2021 05905 11/08/2021 PROTOSS SOLUTIONS SRL ifTask

3 M 2021 05906 11/08/2021 ALPIN 57 LUX S.A. RomChérie Plăcerea ta de zi cu
zi!

4 M 2021 05907 11/08/2021 ALEXANDRU BECUȚ BERLINER FOR DONUT'S
SAKE

5 M 2021 05908 11/08/2021 BEVO ASSET HOLDING SA litălși NIȘTE MITITEI

6 M 2021 05909 11/08/2021 ION JIANU La Jana Si Geta O
COOPERATIVA AGRICOLA
PUR ROMANEASCA

7 M 2021 05910 11/08/2021 BEVO ASSET HOLDING SA LITĂLȘI

8 M 2021 05911 11/08/2021 OCTAVIAN DONA TuDoor.ro

9 M 2021 05912 11/08/2021 AVANTGARDE MEDICAL DENT
SRL

Implant Institute

10 M 2021 05913 11/08/2021 SC INTERMEDIO GENERAL
GRUP SA

theta furniture and more

11 M 2021 05914 11/08/2021 SC FAMOUS KOKOSHELL SRL KEPA

12 M 2021 05915 11/08/2021 MIRCEA BUJOR Gamelogger

13 M 2021 05916 11/08/2021 SC MERT SA TIO

14 M 2021 05917 11/08/2021 OPTIK TATARU SRL

15 M 2021 05918 11/08/2021 BUFTEA LAKE RESORT SRL Bokaa BACK TO NATURE
EVENTS

16 M 2021 05919 11/08/2021 IOAN DOBRINCU JOURNEY GARDEN

17 M 2021 05920 11/08/2021 CRISTIAN FRONEA signature DESIGN

18 M 2021 05921 11/08/2021 ASCENZA AGRO ROMANIA
SRL

KRESOSTAR
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(210) M 2021 05673
(151) 11/08/2021
(732) LITE GLOBAL MOBILITY SRL,

SOS. PANTELIMON NR. 225,
BLOC 66, SCARA 5, ETAJ 9, AP.
212, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020451, ROMANIA

(540)
Panamea

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

12. Biciclete, trotinete (vehicule), scutere
electrice, biciclete electrice.

───────

(210) M 2021 05905
(151) 11/08/2021
(732) PROTOSS SOLUTIONS SRL,

STR. MARIA CUNTAN, NR. 2, BL.
S43, SC. A, AP. 17, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 051705, ROMANIA

(740) DRAGOMIR INDUSTRIAL
PROPERTY SRL, STR. NICULAE
SEBE, NR. 5, BL. S24, ET. 5,
AP. 21, CAM. 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030405, ROMANIA

(540)
ifTask

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
software pentru web descărcabile, software
de aplicații de calculator, software, software
pentru aplicații web și servere, aplicații software
pentru telefoane mobile descărcabile, aplicatii
mobile descărcabile, software de aplicații pentru
dispozitive mobile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, aplicații
mobile care pot fi descărcate destinate utilizării
cu dispozitive de calculator portabile, software
de calculator pentru aplicații mobile care permit
interacțiunea și interfața dintre vehicule și
dispozitive mobile.

───────

(210) M 2021 05906
(151) 11/08/2021
(732) ALPIN 57 LUX S.A., STR. MIHAIL

KOGĂLNICEANU, NR. 46, JUD.
ALBA, SEBEŞ, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADÁNYI -
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN,
NR. 29E, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)

RomChérie Plăcerea
ta de zi cu zi!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
09.07.19; 02.09.01

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

29. Gogoși, gogoși cu brânză proaspătă de vaci.
30. Blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte
în prealabil, blaturi de pizza congelate,
covrigei, covrigei moi, pizza, pizza congelată,
pizza conservată, pizza fără gluten, pizza
preparată, pizza proaspătă, pizza refrigerată,
pizza împăturită (calzone), pizze negătite,
biscuiți dulci pentru consum uman, biscuiți
pentru consum uman, preparați din cereale,
biscuiți pentru consum uman, preparați din malț,
biscuiți sub formă de rulouri, coșulețe din foietaj
pentru umplere cu diverse garnituri, coșulețe
din foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-au-
vent), cremșnituri, deserturi preparate (produse
de patiserie), ecleruri, foi de napolitană ca bază
pentru tarte, foi de patiserie congelate, foi de
plăcintă, fursecuri, gogoși cu gaură în mijloc,
gustări de tip tort de fructe, înveliș pentru rulouri
de primăvară, napolitane, napolitane rulou
(biscuiți), pateuri (patiserie), pișcoturi, pișcoturi
(prăjituri), plăcinte, plăcinte cu afine, plăcinte cu
cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte cu legume,
plăcinte dulci sau sărate, plăcinte proaspete,
pricomigdale (patiserie), pricomigdale cu nucă
de cocos, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie care conțin fructe, produse
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de patiserie congelate, produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse
de patiserie congelate umplute cu carne
și legume, produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie cu migdale, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse
de patiserie cu termen mare de valabilitate,
produse de patiserie daneze din foitaj, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie din foitaj care conțin șuncă,
produse de patiserie pe bază de portocale,
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie umplute cu fructe, profiteroluri, rulouri
de primăvară (produse de patiserie), savarine,
scoici de aluat pentru tarte, scoici de patiserie,
tarte, tarte cu cremă englezească custard,
tarte de mere, tarte dulci sau sărate, tarte
glazurate, vafe din ciocolată, biscuiti cu gust de
brânză, biscuiți crackers cu aromă de fructe,
biscuiți de graham, biscuiți sărați, biscuiți sărați
condimentați, cornuri, specialități de patiserie,
vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre, aluat
pentru pateuri, aluat pentru pizza, aluat înghețat,
pateuri de foietaj.

───────

(210) M 2021 05907
(151) 11/08/2021
(732) ALEXANDRU BECUȚ, STR.

VIITORULUI NR. 88-90, ET. 4,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. TURDA 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 90, ROMANIA

(540)

BERLINER FOR
DONUT'S SAKE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 25.01.25

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

30. Preparate din cereale, patiserie și cofetărie,
gogoși, gogoși glazurate,, gogoși umplute,
dulciuri, prăjituri.
35. Servicii de comerţ (vânzare en gros sau
en detail) şi regruparea în avantajul terților a
produselor de patiserie și de cofetărie, în special
gogoși, ape minerale, gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor,
limonade, smoothies, fresh-uri (exceptând
transportul lor), prezentarea pentru vânzare
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
online prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terții să le cunoască și să le
achiziționeze comod, publicitate în domeniul de
activitate, publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv online prin internet și prin
intermediul unui site web specializat, servicii de
consultanță și asistență în domeniul afacerilor,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
servicii oferite sau asociate cu funcționarea și
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francizarea de restaurante și a alte stabilimente
sau facilități legate de desfacerea hranei și
a băuturilor, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții, furnizarea de informații și
sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, servicii de agenţii de import-
export, servicii oferite de lanțuri de magazine și
magazine online, administrație comercială.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurante cu servire rapidă (snack – baruri,
servicii oferite de patiserie, cofetărie.

───────

(210) M 2021 05908
(151) 11/08/2021
(732) BEVO ASSET HOLDING SA,

STR. AGRISELOR NR. 4, AP. 3;
JUD. BRAŞOV, BRASOV, 500096,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400458, CLUJ, ROMANIA

(540)

litălși NIȘTE MITITEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.05.01

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

clase:
29. Carne și produse din carne, bucăți de
carne de pui, carne de porc, carne de vită,
carne proaspătă, carne pentru mititei, carne,
conservată.
39. Servicii de livrare.
43. Servicii de restaurant, servicii de fast food,
furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 05909
(151) 11/08/2021
(732) ION JIANU, SAT IZVOARELE,

JUDEŢ TELEORMAN, COMUNA
IZVOARELE, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

La Jana Si Geta O
COOPERATIVA AGRICOLA

PUR ROMANEASCA

(531) Clasificare Viena:
06.07.25; 15.01.01; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oțet, sosuri, condimente, gheață.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, animale vii, fructe și legume proaspete,
semințe, plante și flori naturale, hrană pentru
animale, malț.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────
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(210) M 2021 05910
(151) 11/08/2021
(732) BEVO ASSET HOLDING SA,

STR. AGRISELOR NR. 4, AP. 3,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500096, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
LITĂLȘI

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

29. Carne și produse din carne, bucăți de carne
de pui, carne de porc, carne de vită, carne
proaspătă, carne pentru mititei, carne de mici,
carne, conservată.
39. Servicii de livrare de produse alimentare.
43. Servicii de restaurant, servicii de fast food,
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
catering.

───────

(210) M 2021 05911
(151) 11/08/2021
(732) OCTAVIAN DONA, SAT ZEMES,

JUDETUL BACAU, COMUNA
ZEMES, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

TuDoor.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 07.03.01

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

clase:
19. Lemn și lemn artificial, lemn modelat, lemn
fasonat, lemn semiprelucrat, lemn pluristratificat,
lemn laminat, lemn tratat (lemn împotriva
putrezirii), parchete de lemn, placaj (lemn de
-), îmbinări din lemn, tipare din lemn, finisaje
din lemn, lemn de construcție, lemn de plută,
balustrade din lemn, pavele din lemn, plăci
de lemn, plăci din lemn, lambriuri de lemn,
panouri din lemn, lemn pentru bricolaj, lemn
pentru construcții, bare din lemn, grinzi din lemn,
placaje din lemn, uși din lemn, obloane din
lemn, construcții din lemn, pavaje din lemn,
lambriuri din lemn, profile (profiluri) din lemn,
lemn folosit în construcții, lemn de esență moale,
plăci aglomerate din lemn, pereți laterali de
lemn, construcții portabile din lemn, pardoseli
sportive din lemn, podele din lemn artificial,
carcase din lemn pentru șemineuri, rame de
lemn pentru ferestre, profile de imitație din
lemn, plăci de lemn pentru podele, foi de
acoperire din lemn, plăci pentru plafoane din
lemn, plăci pentru acoperiș (din lemn), tocuri
din lemn pentru uși, uși nemetalice, uși-oglindă,
uși rotative nemetalice, uși ignifuge, nemetalice,
batante (uși - nemetalice), uși pliante nemetalice,
uși de incendiu nemetalice, uși nemetalice
de siguranță, uși (panouri de - nemetalice),
rame de uși (nemetalice), uși (nemetalice)
pentru garaje, uși de garaj nemetalice, uși
glisante, nu din metal, uși rulante de siguranță
(nemetalice), uși exterioare, nu din metal, uși
interioare, nu din metal, uși cu deschidere
orizontală, nemetalice, panouri din sticlă pentru
uși, uși basculante (nemetalice-) pentru clădiri,
uși izolante din materiale nemetalice, uși
transparente (nemetalice -) pentru clădiri, cadre
(nemetalice) pentru uși vitrate, uși batante,
nu din metal, uși pliante, nu din metal, uși
vitrate, nu din metal, uși confecționate din lemn
pentru clădiri, uși spre curtea interioară (cadre
nemetalice), plase de insecte (nemetalice)
pentru uși, uși rulante (nemetalice -) cu
proprietăți izolante, uși rulante care se ridică
vertical (nemetalice), uși de garaj (nemetalice)
de uz casnic, uși din vinil pentru acces în
curtea interioară, uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, cadre nemetalice
pentru uși de siguranță pentru clădiri, ferestre
nemetalice, ferestre din pvc, geamuri pentru
ferestre, profiluri pentru ferestre, pervazuri de
ferestre, nemetalice, panouri nemetalice pentru
ferestre, glafuri nemetalice (de ferestre), rame
de ferestre (nemetalice), tocuri de ferestre
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(nemetalice), pervazuri de ferestre (nemetalice),
obloane nemetalice pentru ferestre, grilaje
pentru ferestre (nemetalice), cadre (nemetalice)
pentru ferestre, placare (nemetalică) pentru
ferestre, sticlă arhitecturală (ferestre) pentru
construcții, obloane externe pentru ferestre
nemetalice, ferestre de acoperiș în formă
de evantai, din materiale nemetalice, panouri
cu ferestre (cadre nemetalice) utilizate în
construcții.
20. Grilaje din lemn, lăzi din lemn, divane din
lemn, dulapuri din lemn, clanțe din lemn, butoaie
din lemn, scări din lemn, paleți din lemn, figurine
din lemn, cutii din lemn, busturi din lemn,
mobilier din lemn, capre de lemn (mobilier),
mânere rotunde din lemn, șuruburi pentru lemn,
nemetalice, rafturi din lemn (mobilier), rafturi
(mobilier) din lemn, scări fabricate din lemn,
panouri publicitare din lemn, plăci confecționate
din lemn, sculpturi realizate din lemn, cutii de
depozitare (lemn), cutii decorative de lemn,
opritoare din lemn pentru uși, mânere din
lemn pentru sertare, cutii de scrisori, din lemn,
rezervoare din lemn pentru depozitare, figurine
ornamentale confecționate din lemn, cutii pliabile
pentru ambalaje (lemn), rame din lemn pentru
fotografii, mobilier casnic confecționat din lemn,
mobilier de grădină din lemn, vase din lemn
pentru plante, rame din lemn pentru tablouri,
panouri de lemn pentru mobilier, uși pentru
mobilier, uși de mobile, uși de dulapuri, uși pentru
garderobă, zăvoare nemetalice pentru uși, uși
de mobilier (nemetalice), garnituri nemetalice
pentru uși, uși glisante pentru mobilier,
balamale nemetalice pentru uși, uși glisante
pentru șifonier, garnituri de uși (nemetalice),
uși transparente (nemetalice) pentru mobilier,
decorațiuni din ceramică pentru uși, uși glisante
nemetalice pentru mobilier, glisiere nemetalice
pentru uși glisante, șine (nemetalice) pentru uși
pliante, uși din lemn pentru mobilier, mânere
rotunde pentru uși, din lemn, dispozitive de
închidere pentru uși, nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru uși glisante,
dispozitive neelectrice de comandă a ușilor din
materiale nemetalice, mânere nemetalice pentru
ferestre, garnituri nemetalice pentru ferestre,
ornamente decorative pentru ferestre.
37. Instalare de uși, instalare de accesorii de
uși, instalare de uși și ferestre, instalarea de
uși și ferestre, instalare de dispozitive pentru
deschiderea ușilor, instalare de dispozitive
pentru închiderea ușilor, reparare de tocuri
pentru uși și ferestre, instalare de dispozitive
pentru deschiderea și închiderea ușilor, servicii
de întreținere și reparații privind dispozitivele de
uși automate, servicii de întreținere și reparații

cu privire la închizătoare de uși, montare de
geamuri în florării (sere), la ferestre, la uși
și în sere, înlocuirea ferestrelor, renovarea
ferestrelor, întreținere de ferestre, termoizolare
de ferestre, reparații de ferestre, instalare
de ferestre, instalare de rame de ferestre,
înlocuirea de rame pentru ferestre, instalare
de garnituri pentru ferestre, reparare și izolare
îmbinărilor ferestrelor, instalarea de componente
de etanșare împotriva curenților de aer pentru
ferestre glisante, furnizare de informații privind
servicii de curățare a ferestrelor, lustruirea,
instalarea, întreținerea și repararea geamurilor,
ferestrelor și jaluzelelor.
40. Laminarea lemnului, lucrări în lemn,
sculptură în lemn, tăierea și prelucrarea
lemnului, servicii de strunjirea lemnului.

───────

(210) M 2021 05912
(151) 11/08/2021
(732) AVANTGARDE MEDICAL DENT

SRL, CALEA BASCOVULUI, NR.
43, CABINET 1,JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

Implant Institute

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.06

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

44. Servicii stomatologice.
───────
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(210) M 2021 05913
(151) 11/08/2021
(732) SC INTERMEDIO GENERAL

GRUP SA, SOS. BUCURESTI-
PLOIESTI NR. 172-176, CLADIREA
A, ETAJ 3, THETA FURNITURE &
MORE, SECTOR 1, BUCURESTI,
013686, ROMANIA

(540)

theta furniture and more

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.01

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 2035
U, Pantone 185 C, negru (Pantone
neutral Black U, Pantone 426 C)

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, scoici, spumă de mare, chihlimbar
galben.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
42. 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.

───────

(210) M 2021 05914
(151) 11/08/2021
(732) SC FAMOUS KOKOSHELL SRL,

STR. NASAUD NR. 9, BL. 21,
SC. 2, ET. 6, AP. 172, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

KEPA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, conducerea
afacerilor, lucrări de birou, publicitate în mediul
online, marketing online.
42. Servicii de dezvoltare hardware și
dezvoltare software, servicii de design web,
servicii dezvoltare software, servicii dezvoltare
hardware, servicii de proiectare web.

───────
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(210) M 2021 05915
(151) 11/08/2021
(732) MIRCEA BUJOR, STR.

CIOCÂRLIEI BL. X13, ET. 3, AP.15,
JUD. BIHOR, ALESD, BIHOR,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP.12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Gamelogger

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

9. Table electronice, software pentru dezvoltare
de jocuri, software pentru dezvoltare de
produse, software adaptabil, software senzitiv,
software multimedia, software colaborativ,
software interactiv, software de comunicatii,
software pentru servere, software de optimizare,
software pentru comunicarea de date,
medii de stocare digitale, dispozitive pentru
tehnologia informatiei, audio-vizuale, multimedia
şi fotografice, programe de jocuri video,
hardware pentru jocuri şi jocuri de noroc,
hardware de calculator pentru direcţionarea
semnalelor audio, video si digitale, hardware de
calculator pentru procesare de semnale audio
şi video, platforme de software colaborative
(software), software de divertisment interactiv.
28. Jocuri electronice, şah (jocuri), jocuri de
table, jocuri electronice portabile, jocuri de masă
electronice.

───────

(210) M 2021 05916
(151) 11/08/2021
(732) SC MERT SA, ŞOS. BUCUREŞTI

- URZICENI 50A, SAT AFUMAŢI,
JUD. ILFOV, COMUNA AFUMAŢI,
ILFOV, ROMANIA

(740) ALACARTE IP S.R.L., ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, ET. 1,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
TIO

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 05917
(151) 11/08/2021
(732) OPTIK TATARU SRL, STR.

NICOLAE BALCESCU 8 B, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720001,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#3A9D23)

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2021 05918
(151) 11/08/2021
(732) BUFTEA LAKE RESORT SRL,

STRADA ALEEA CU BRAZI, NR.
3-5, LOT 1, C1 - RESTAURANT,
BIROU, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Bokaa BACK TO
NATURE EVENTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.22; 29.01.12

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

clase:
41. Organizare de evenimente, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, servicii de divertisment, furnizarea
de concerte de muzica in direct, de muzica
prin intermediul disc jockey-urilor, spectacole
interpretate in direct de catre o formatie
muzicala, aparitii personale ale artistilor
de divertisment profesionisti, si reprezentatii
orchestrale si de dans, rezervari de concerte.
43. Servicii de alimentatie publica, servicii oferite
de restaurant, servicii de furnizare de alimente
si bauturi, cazare temporara, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2021 05919
(151) 11/08/2021
(732) IOAN DOBRINCU, BDL

I.C.BRĂTIANU, NR. 44 BIS, BL
P7, SC. 2 AP.38, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030177, ROMANIA

(740) MILENIUL 3 AGENȚIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. MOLDOVEI 10, CRINUL A 28,
JUD. IAŞI, PAȘCANI, 705200, IAȘI,
ROMANIA

(540)
JOURNEY GARDEN

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze
38. Servicii de telecomunicații
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
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 05920
(151) 11/08/2021
(732) CRISTIAN FRONEA, BD. I

C BRATIANU 104, BL.SR1B,
AP.19, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STRADA 11 IUNIE, NR. 51,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

signature DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
11. Robinete, articole sanitare realizate din
porțelan, articole sanitare realizate din piatră,
obiecte sanitare din oțel inoxidabil, filtre pentru
aparate sanitare, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, pisoare (obiecte sanitare), vane
(robinete), robinete de combinare (robinete),
robinete automate, mânere de robinete, robinete
pentru baie, robinete de duș, robinete de
apă, robinete pentru lavoare, aeratoare pentru
robinete, robinete de canalizare, robinete pentru
conducte, robinete pentru țevi, robinete pentru
bideuri, pulverizatoare pentru robinete, robinete
acționate fără atingere, robinete monocomandă
pentru chiuvete, robinete de apă controlate
electric, robinete pentru alimentare cu apă,
robinete de amestec pentru chiuvete, lavoare
individuale, dopuri din metal pentru lavoare,
accesorii de scurgere pentru lavoare, lavoare
sub formă de cădițe, dispozitive de evacuare
pentru lavoare, robineți pentru lavoare, montați

în perete, bideuri, bideuri portabile, vase de
toaletă cu jeturi de apă integrate în bideuri,
robineți pentru bideuri, montați în perete,
paravane de cadă, jeturi pentru cadă de baie,
căzi de baie cu aparate incorporate pentru
facilitarea ieșirii din cadă, dușuri, dușuri electrice,
dușuri manuale, dușuri portabile, furtunuri de
duș, cabine pentru duș, căzi de duș, stropitoare
pentru duș, capete de duș, unități de duș,
aparate de duș, platforme de duș, căzi cu duș,
panouri de duș, dușuri de tavan, uși pentru
cabine de duș, capete de pulverizare pentru
dușuri, căzi pentru duș, căzi de baie, căptușeli
pentru căzi, ajustate, duze pentru căzi cu
hidromasaj, căzi pentru băi de șezut, chiuvete,
chiuvete metalice, chiuvete pentru baie, dopuri
pentru chiuvete, chiuvete de bucătărie, chiuvete
din oțel inoxidabil, piedestaluri pentru chiuvete
pentru baie, chiuvete cu picior pentru baie,
dopuri din metal pentru chiuvete, pulverizatoare
pentru chiuvete de bucătărie, robinete simple
pentru chiuvete de baie, robineți pentru chiuvete,
montați în perete, robinete cu două rozete, căzi
cu hidromasaj.
21. Accesorii pentru toaletă și baie, și anume
suporturi pentru prosoape, mânere pentru cadă,
dozatoare de săpun, vase de săpun, suporturi
pentru săpun, pahare pentru periuță de dinți,
suporturi pentru pahare pentru periuță de
dinți, lavoare (lighene, nu părți ale instalațiilor
sanitare).
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil produsele menționate în clasele
11 și 21 (cu excepția transportului acestora),
serviciile menționate anterior pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru, vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de publicitate si
promovare cu privire la produsele mentionate in
clasele 11 si 21.
37. Instalarea aparatelor sanitare, instalare de
echipamente sanitare.
42. Servicii de proiectare tehnică obiecte
sanitare, servicii de proiectare referitoare la
instalarea de obiecte sanitare.

───────
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(210) M 2021 05921
(151) 11/08/2021
(732) ASCENZA AGRO ROMANIA SRL,

BD. PIPERA 1/VII, NORD CITY
TOWER, ET. 5, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARINOVA, STR.
CORIOLAN PETREANU NR. 28,
JUDEȚ ARAD, ARAD, 310151,
ROMANIA

(540)
KRESOSTAR

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

1. Medii de cultivare (substraturi), îngrășăminte
și substanțe chimice destinate utilizării
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășăminte și substanțe chimice utilizate în
agricultură, horticultură și silvicultură.
5. Preparate și articole pentru combaterea
dăunătorilor, fungicide pentru uz agricol,
erbicide, insecticide, pesticide agricole,
biopesticide agricole.

───────


