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Cereri Mărci publicate în 19/03/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 01845 12/03/2021 COPIER IT SRL NAVOMAG

2 M 2021 01942 12/03/2021 LAVINIU-PĂUN LAZĂR D Vin Diesel

3 M 2021 01973 12/03/2021 TUDOSE LAVINIA-MIHAELA J e s u i s L a v i

4 M 2021 01974 12/03/2021 RADU NICOLAE BONCHIȘ A M S Accelerate IT

5 M 2021 01975 12/03/2021 GILBERT RENAUD RECALL HEALING Unlocking
the secrets of illness

6 M 2021 01976 12/03/2021 LAGUNA SERV
LAGUNA EUROMOB

LAGUNA mobilă pentru acasă

7 M 2021 01977 12/03/2021 LOTUS EXCLUSIVE SRL LOTUS EXCLUSIVE

8 M 2021 01979 12/03/2021 STEIN BESTASIG INSURANCE
BROKER SRL

STEIN BESTASIG INSURANCE
BROKER

9 M 2021 01980 12/03/2021 SC ARANA EUROPE SRL ARANA

10 M 2021 01981 12/03/2021 ATLANTA SRL BRUTS PAVAJE- TÉRKÖVEK

11 M 2021 01982 12/03/2021 VODAFONE ROMANIA SA Vodafone Club

12 M 2021 01983 12/03/2021 VODAFONE ROMANIA SA Vodafone Club Loialitate

13 M 2021 01984 12/03/2021 VODAFONE ROMANIA SA Vodafone Club Program de
Loialitate

14 M 2021 01985 12/03/2021 VODAFONE ROMANIA SA Vodafone Flex

15 M 2021 01986 12/03/2021 PAUL COSMOVICI sanoville

16 M 2021 01987 12/03/2021 S.C. CONTENTSPEED S.R.L. ContentSpeed eCommerce
made easy

17 M 2021 01988 12/03/2021 PAZA SI INTERVENTIE SRL PAZĂ ŞI INTERVENŢIE SRL

18 M 2021 01989 12/03/2021 FUNDATIA DEZVOLTAREA
POPOARELOR FILIALA CLUJ

Dosarul Digital

19 M 2021 01990 12/03/2021 ANA MARIA TURCANU EMAT CONCEPT

20 M 2021 01991 12/03/2021 IOAN ISTRATE Suplette

21 M 2021 01992 12/03/2021 SABINA IONESCU HIRUDINARIA

22 M 2021 01993 12/03/2021 RUTIN BAULEITUNG SRL BRENNDÖRFER

23 M 2021 01994 12/03/2021 SABINA IONESCU ULEI DE MAGNEZIU DOCTOR
TRUST

24 M 2021 01995 12/03/2021 IOAN ISTRATE Tort Albinuța

25 M 2021 01996 12/03/2021 PANPHARMA PANKAINE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 01997 12/03/2021 THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY
fresh all day

27 M 2021 01998 12/03/2021 IOAN ISTRATE Tort Delicatesa

28 M 2021 01999 12/03/2021 MISFIT SRL 18 BEAUTY CENTER

29 M 2021 02000 12/03/2021 ANTSTORE SUPPLY CHAIN
SRL

ANT STORE

30 M 2021 02001 12/03/2021 GRUPA MASPEX SP. Z O.O.
SP.K

T TEDI Play!

31 M 2021 02002 12/03/2021 GEOCIP SRL Geocip

32 M 2021 02003 12/03/2021 SC VELROM SRL BOIERIE PAN' LA ULTIMA
FELIE

33 M 2021 02005 12/03/2021 SC VELROM SRL Boierească

34 M 2021 02006 12/03/2021 VICENȚIU-CRISTIAN SANDU
KRISZTIAN KOVACS

RESIDENZ HOME & OFFICE
professional

35 M 2021 02007 12/03/2021 POETIC DESIGN TRADE SRL POETIC DESIGN

36 M 2021 02008 12/03/2021 SC VELROM SRL

37 M 2021 02010 12/03/2021 SC VELROM SRL Poieni

38 M 2021 02011 12/03/2021 LARGO TRADE SRL TRAMONTO

39 M 2021 02012 12/03/2021 SC VELROM SRL Sursa de Fericire

40 M 2021 02013 12/03/2021 SC VELROM SRL PRO DIGESTUM +

41 M 2021 02014 12/03/2021 SC VELROM SRL Stela Franzelă Pufoasă şi
gustoasă ia-o acasă!

42 M 2021 02015 12/03/2021 DAS SENSE SOCIETY S.R.L. TAKEAT fresh every moment

43 M 2021 02016 12/03/2021 SFERA BUSINESS PARTNERS
SRL

VIRTU

44 M 2021 02017 12/03/2021 BERE SADU SRL BERE THOMAS BINDER

45 M 2021 02018 12/03/2021 BERE SADU SRL Thomas

46 M 2021 02019 13/03/2021 MARIUS TUTU Lolika

47 M 2021 02020 13/03/2021 S.C. CBD FUNHOUSE
INTERNATIONAL S.R.L.

CBD FUNHOUSE Your Premium
Health Partner

48 M 2021 02021 13/03/2021 CRISTINA POPA HOREA CUCERZAN

49 M 2021 02022 13/03/2021 LIANA ANCUTA STANCU ClickDoc

50 M 2021 02023 14/03/2021 DORIN ADRIAN PAINA MAREA LOJA MIXTA
PATRIOTICA

51 M 2021 02024 14/03/2021 SAMUEL MILIAN Podgoriile și Cramele Oradea
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
52 M 2021 02025 14/03/2021 RURIS IMPEX S.R.L. RURIS

53 M 2021 02026 14/03/2021 SAPTE SPICE S.A. Castelana Blu

54 M 2021 02027 14/03/2021 SAPTE SPICE S.A. Castelana Rossa

55 M 2021 02028 14/03/2021 CONSTANTIN CÂRCU Tree United Properties

56 M 2021 02029 14/03/2021 SAPTE SPICE S.A. Castelana Verde



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
12/03/2021-14/03/2021

(210) M 2021 01845
(151) 12/03/2021
(732) COPIER IT SRL, STR. NEGOIU

NR. 147, AP. 10, JUDEȚUL
BRAȘOV, FĂGĂRAȘ, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVIȚA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
NAVOMAG

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

7. Motoare pentru bărci, motoare pe gaz, curele
pentru motoare, regulatoare pentru motoare,
cilindri de motoare, motoare de mașini, motoare
cu frână, motoare pentru compresoare, motoare
liniare, motoare vibratoare, motoare suspendate,
motoare de troliu, rulmenți pentru motoare,
motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), motoare de uz maritim,
motoare suspendate pentru ambarcațiuni,
motoare cu demaroare electrice, motoare cu aer
comprimat, motoare rachetă pentru propulsarea
bărcilor, cabestante electrice pentru bărci cu
vele, aparate pentru propulsarea motoarelor
rachetă pentru bărci, motoare pentru machete de
vehicule, aeronave și bărci.
9. Încărcătoare portabile, incarcatoare,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare pentru
vaporizatoare, încărcătoare pentru mașini
electrice, încărcătoare pentru acumulatoare
electrice, încărcătoare pentru țigarete
electronice, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare pentru joystick-uri,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
încărcătoare de rețele de alimentare,
încărcătoare de baterii pentru laptop-uri,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatură, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru aparate de
jocuri video pentru acasă, acumulatoare
acționate prin apăsare, adaptoare de baterii,
alimentatoare pentru acumulatoare, aparate
și instrumente pentru acumularea energiei
electrice, dispozitive de încărcare pentru
echipamente reîncărcabile, dispozitive de
încărcat baterii pentru autovehicule.
11. Lanterne solare, lanterne reîncărcabile,
lanterne electrice, lanterne de iluminat, lanterne

pentru cap, lanterne pentru iluminat, lanterne
pentru căști, lanterne pentru scufundări, lanterne
cu leduri, lanterne tip pointer, lanterne cu
lentilă fresnel, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, lanterne în formă de stilou.
28. Alarme de mușcătură pentru pescuitul cu
undița, aparate indicatoare acustice folosite
pentru pescuit, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
aruncătoare de momeală, bărci gonflabile pentru
pescuit, cutii cu nade pentru pescuit (articole
de pescuit), cutii de insecte pentru pescuit
(articole de pescuit), cutii de ustensile pentru
pescuit, cârlige de undiță, genți adaptate pentru
pescuit, genți de pescuit, genți pentru mulinete,
greutăți din wolfram pentru pescuit, greutăți de
plumb pentru pescuit, gute de pescuit, hamuri
pentru pescuit, harpoane folosite la pescuit,
harpoane pentru pescuit, harpoane pentru
lansatoare de harpoane (articole sportive),
indicatoare de mușcătura peștelui pentru pescuit
la copcă, indicatoare de mușcătură (echipament
de pescuit), indicatoare de presiune electronice
folosite la pescuitul cu undiță, juvelnice (unelte
de pescuit), lansatoare de harpoane (articole
de sport), lansete de pescuit, lansatoare
de harpoane (echipament pentru scufundări),
mincioguri de pescuit, lansete pentru pescuit la
muscă, momeală (artificială), momeală artificială
de aruncat în apă pentru pescuit, momeală
artificială pentru pescuit, momeală de pescuit
(sintetic), momeală pentru pescuit, momeli
mirositoare pentru vânătoare sau pescuit,
mânere pentru undițe, mulinete pentru pescuit,
muște artificiale folosite pentru pescuit, nade
pentru pescuit, plase de pescuit în acvariu, plase
pentru pescuitul cu undița, plute de pescuit, plute
pentru pescuit, senzori de mușcătură (pescuit),
suporturi de undiță pentru pescuitul de pe mal,
strune pentru pescuit, suporturi pentru undițe,
suporturi pentru undițe de pescuit, săculeți cu
momeală pentru catapulte de pescuit, săculeți
din plasă pentru momeală vie, tocuri pentru
undițe de pescuit, vergi de pescuit pentru
personalizare, vergi de undițe pentru pescuit,
vârtejuri (unelte de pescuit).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: motoare pentru bărci,
motoare pe gaz, curele pentru motoare,
regulatoare pentru motoare, cilindri de motoare,
motoare de mașini, motoare cu frână, motoare
pentru compresoare, motoare liniare, motoare
vibratoare, motoare suspendate, motoare de
troliu, rulmenți pentru motoare, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
motoare de uz maritim, motoare suspendate
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pentru ambarcațiuni, motoare cu demaroare
electrice, motoare cu aer comprimat, motoare
rachetă pentru propulsarea bărcilor, cabestante
electrice pentru bărci cu vele, aparate
pentru propulsarea motoarelor rachetă pentru
bărci, motoare pentru machete de vehicule,
aeronave și bărci, încărcătoare portabile,
incarcatoare, încărcătoare usb, încărcătoare
pentru vehicule, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru vaporizatoare, încărcătoare
pentru mașini electrice, încărcătoare pentru
acumulatoare electrice, încărcătoare pentru
țigarete electronice, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, încărcătoare pentru
joystick-uri, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, încărcătoare rapide pentru dispozitive
mobile, încărcătoare de rețele de alimentare,
încărcătoare de baterii pentru laptop-uri,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatură, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru aparate de
jocuri video pentru acasă, acumulatoare
acționate prin apăsare, adaptoare de baterii,
alimentatoare pentru acumulatoare, aparate
și instrumente pentru acumularea energiei
electrice, dispozitive de încărcare pentru
echipamente reîncărcabile, dispozitive de
încărcat baterii pentru autovehicule, lanterne
solare, lanterne reîncărcabile, lanterne electrice,
lanterne de iluminat, lanterne pentru cap,
lanterne pentru iluminat, lanterne pentru căști,
lanterne pentru scufundări, lanterne cu leduri,
lanterne tip pointer, lanterne cu lentilă fresnel,
lanterne cu dispozitive electrice reîncărcabile,
lanterne în formă de stilou, accesorii de pescuit,
alarme de mușcătură pentru pescuitul cu undița,
aparate indicatoare acustice folosite pentru
pescuit, articole de scoatere a peștelui din cârlige
de undiță (accesorii de pescuit), aruncătoare de
momeală, bărci gonflabile pentru pescuit, cutii cu
nade pentru pescuit (articole de pescuit), cutii de
insecte pentru pescuit (articole de pescuit), cutii
de ustensile pentru pescuit, cârlige de undiță,
genți adaptate pentru pescuit, genți de pescuit,
genți pentru mulinete, greutăți din wolfram pentru
pescuit, greutăți de plumb pentru pescuit, gute
de pescuit, hamuri pentru pescuit, harpoane
folosite la pescuit, harpoane pentru pescuit,
harpoane pentru lansatoare de harpoane
(articole sportive), indicatoare de mușcătura
peștelui pentru pescuit la copcă, indicatoare de
mușcătură (echipament de pescuit), indicatoare
de presiune electronice folosite la pescuitul cu
undiță, juvelnice (unelte de pescuit), lansatoare
de harpoane (articole de sport), lansete de
pescuit, lansatoare de harpoane (echipament

pentru scufundări), mincioguri de pescuit,
lansete pentru pescuit la muscă, momeală
(artificială), momeală artificială de aruncat în
apă pentru pescuit, momeală artificială pentru
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), momeală
pentru pescuit, momeli mirositoare pentru
vânătoare sau pescuit, mânere pentru undițe,
mulinete pentru pescuit, muște artificiale folosite
pentru pescuit, nade pentru pescuit, plase de
pescuit în acvariu, plase pentru pescuitul cu
undița, plute de pescuit, plute pentru pescuit,
senzori de mușcătură (pescuit), suporturi de
undiță pentru pescuitul de pe mal, strune
pentru pescuit, suporturi pentru undițe, suporturi
pentru undițe de pescuit, săculeți cu momeală
pentru catapulte de pescuit, săculeți din plasă
pentru momeală vie, tocuri pentru undițe de
pescuit, vergi de pescuit pentru personalizare,
vergi de undițe pentru pescuit, vârtejuri (unelte
de pescuit), furnizare de informații publicitare,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing de produse, marketing digital,
marketing pe internet, marketing promoțional,
mostre de produse, organizarea de publicitate,
plasare de reclame, pregătire de publicații
publicitare, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție și
distribuție de reclame la radio și la televiziune,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicitate, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate online, publicitate în
reviste, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────
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(210) M 2021 01942
(151) 12/03/2021
(732) LAVINIU-PĂUN LAZĂR, STR.

D.D. ROȘCA NR. 43A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR.
8, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

D Vin Diesel

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 25.01.01; 25.01.25;
26.01.01

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#948a4b), negru

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

33. Vin, vin roșu, vin alb, vin spumant, vinuri
îmbogățite, vinuri neacidulate, vinuri dulci, vinuri
rozé, vinuri spumante, vin pentru gătit, vin
de struguri, vin de fructe, vin slab alcoolizat,
punci de vin, vinuri roșii spumante, vinuri albe
spumante, vinuri spumante naturale, vinuri de
masă, vinuri cu alcool, vinuri de desert, vin
spumant de fructe, vin spumant de struguri,
băuturi pe bază de vin, vin de zmeură neagră
(bokbunjaju), băuturi care conțin vin (șprițuri),
cocteiluri preparate pe bază de vin, băuturi
aperitive pe bază de vin, piquette (băutură pe
bază de vin), băutură alcoolică pe bază de vin și
fructe.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu

excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii).

───────

(210) M 2021 01973
(151) 12/03/2021
(732) TUDOSE LAVINIA-MIHAELA,

STR. OITUZ NR. 71B, BL. D03,
ET. 4, AP. 18, JUD. CONSTANŢA,
MANGALIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

J e s u i s L a v i

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 27.05.25; 26.01.12

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

14. Amulete (bijuterii), ancore (ceasornicărie),
insigne din metale preţioase, cutii din metale
preţioase, brăţări (bijuterii), brăţări realizate
din textile brodate (bijuterii), broşe (bijuterii),
busturi din metale preţioase, lanţuri (bijuterii),
pandantive pentru brelocuri, cleme pentru
bijuterii, ceasornice, ceasuri şi ceasornice,
electrice, mecanisme de ceasuri, bijuterii
cloisonné, monede, ceasuri de comandă
(ceasuri de referinţă)/ceasuri de referinţă,
suvenire din cupru, crucifixuri din metale
preţioase, altele decât bijuteriile, crucifixuri ca
bijuterii, ace bijuterii pentru pălării, butoni de
cămaşă, cercei, figurine din metale preţioase/
statuete din metale preţioase, aur, în formă
brută sau foiţă, fire de aur (bijuterii), bijuterii
pentru pălării, bijuterii din chihlimbar, pandantive
bijuterii/pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii
de bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele
de bijuterii, misbaha (mărgele de rugăciune),
coliere (bijuterii), ace ornamentale, bijuterii cu
strasuri (imitaţii de bijuterii), perle realizate din
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ambroid (chihlimbar presat), perle (bijuterii), ace
(bijuterii), platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
prezentare pentru bijuterii, inele (bijuterii), rozarii/
mătănii, pietre semipreţioase, bijuterii pentru
pantofi, statuete din metal preţios, ace de
cravată, curele de ceas/curele pentru ceasurile
de mână/cureluşe de ceas, lanţuri de ceas,
opere de artă din metal preţios, ceasuri de
mână, portchei (decorațiuni mici sau brelocuri),
decorațiuni de perete din metale prețioase,
decorațiuni adezive pentru pereți, din metal
prețios, podoabe (bijuterie), cruciulițe (bijuterii),
brățări (bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii
emailate, lanțuri (bijuterii), bijuterii personale,
bijuterii fantezie, broșe (bijuterii), bijuterii din aur,
bijuterii de damă, broșe decorative (bijuterii),
insigne decorative (bijuterii), pietre sintetice
(bijuterii), camee (bijuterii), bijuterii-pandantive,
casete de bijuterii, cutii pentru bijuterii, accesorii
pentru bijuterii, pietre pentru bijuterii, bijuterii,
inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din plastic,
bijuterii de corp, bijuterii pentru copii, produse de
bijuterie, articole de bijuterie, bijuterii din platină,
crucifixe ca bijuterii, lanțuri de bijuterii, aur filat
(bijuterie), aur filat (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, brățări de identificare (bijuterii), bijuterii
din materiale semiprețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii din metale neprețioase,
imitații de bijuterii ornamentale, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii din metale
prețioase, articole de bijuterie semiprețioase,
bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii confecționate
din cristal, bijuterii confecționate din metale
prețioase, lănțișoare de bijuterie pentru coliere,
lănțișoare de bijuterie pentru brățări, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, broșe
placate cu aur (bijuterii), caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, taloane pentru fabricarea
bijuteriilor, strasuri pentru confecționat bijuterii,
fire de argint (bijuterii), bijuterii pentru animale
de companie, lănțișoare de siguranță pentru
bijuterii, bijuterii de recunoștință pentru angajați,
piese și accesorii pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii, din metal, cutii din piele pentru
bijuterii, bijuterii din metale prețioase placate,
bijuterii placate cu metale prețioase, fire din
metale prețioase (bijuterii), articole de imitații
de bijuterie, inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie realizate din
metale prețioase, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, bijuterii placate cu
aliaje din metale prețioase, cutii mici pentru

bijuterii din metale prețioase, articole de bijuterie
care conțin aur, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), articole de bijuterie
placate cu metale prețioase, articole semifinisate
din pietre prețioase utilizate în producția de
bijuterii, crucifixuri din metale prețioase, altele
decât articole de bijuterie, articole de bijuterie
realizate din aliaje de metale prețioase (articole
semifinisate din metale prețioase utilizate în
confecționarea articolelor de bijuterie).
16. Albume, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, palete
pentru amestecarea acuarelelor pentru artişti,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, suporturi cu sertare
pentru papetărie (rechizite de birou), calendare,
pânze pentru pictură, hârtie carbon, carton,
tuburi din carton, cataloage, pungi conice din
hârtie, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de
desen, materiale pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, peniţe
pentru desen, rigle pentru desen, duplicatoare,
plicuri (papetărie), dosare (rechizite de birou),
mape pentru hârtii/dosare din plastic pentru
hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu cerneală,
reproduceri grafice, reprezentări grafice,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, articole
pentru şcoală (papetărie), suporturi pentru
stilouri şi creioane, papetărie, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
hârtii transparente (papetărie), materiale de
scris, truse cu instrumente de scris (papetărie),
truse cu instrumente de scris (seturi), pensule de
scris, instrumente de scris, decorațiuni din hârtie
pentru petreceri, decorațiuni din hârtie pentru
alimente, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
decorațiuni de perete din hârtie, șabloane
(papetărie), capse (papetărie), capsatoare
(papetărie), blocuri (papetărie), fișe (papetărie),
dosare (papetărie), coperte (papetărie), pioneze
(papetărie), papetărie imprimată, cutii pentru
papetărie, adezivi pentru papetărie, articole de
papetărie, articole de papetărie parfumate, foi de
hârtie (papetărie), articole de papetărie pentru
petreceri, cutii pentru articole de papetărie,
articole de papetărie pentru birou, articole de
papetărie și accesorii educative, paspartuuri
pentru tablouri, șasiu pentru tablouri, picturi
(tablouri) înrămate sau nu, paspartuuri pentru
fotografii sau tablouri.
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20. Bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
coşuri, nemetalice, perdele decorative din
mărgele, somiere, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, paturi, bănci (mobilă), cufere
de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, case
pentru păsări, suporturi pentru cărţi (mobilă),
dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru sticle,
cutii din lemn pentru sticle, cutii din lemn
sau plastic, busturi din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, tâmplărie artistică, şezlonguri, comode,
cutii pentru jucării, console, lădiţe, crucifixuri
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, altele
decât bijuteriile, perne (de sprijinit, de divan),
şezlonguri de punte, birouri, cărucioare de
servit cina (mobilă), suporturi de prezentare,
divane, figurine (statuete) din lemn, ceară,
ipsos sau plastic/statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori (mobilă), tabureţi, panouri
despărţitoare (mobilă), mobilă, rafturi de mobilă,
oglinzi de mână (oglinzi de toaletă), numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, fildeş,
neprelucrat sau semiprelucrat, organizatoare
pentru bijuterii, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, oglinzi
(lupe), elemente mobile (decoraţiuni), standuri
pentru ziare, mobilă de birou, rame pentru
tablouri, scaune/bănci (scaune), scaune din
metal, banchete, vitrine (mobilă), sticlă argintată
(oglinzi), canapele, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, mese, suporturi de prosoape
(mobilă), tăvi, nemetalice, lucrări de artă din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, mese de scris,
ambră galbenă/chihlimbar, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
panouri de prezentare a bijuteriilor, suporturi
nemetalice pentru mobilă, mobile (obiecte pentru
decorare), birouri mobile pentru scris, plăci
mobile de afișare, ecrane pentru șeminee
(mobilă), cuiere de haine (mobile), mobilă stil
antic, reproducere, mobilă cu pat încorporat,
module metalice demontabile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, mobilier din
materiale plastice, mobilier de uz casnic,
suporturi pentru scrisori (mobilier), uși glisante
pentru mobilier, huse adaptate pentru mobilier,
module pentru depozitare (mobilier), suporturi
pentru telefon (mobilier), cutii pentru jucării
(mobilier), suporturi pentru telefoane (mobilier),
suporturi nemetalice pentru mobilier, mobilier
pentru automobile-caravană, rafturi din lemn
(mobilier), casete pentru chei (mobilier), dulapuri
pentru discuri (mobilier), dulapuri de siguranță
(mobilier), paravane din metal (mobilier),
pereți despărțitori metalici (mobilier), mobilier
pentru toalete publice, unități pentru cocktailuri
(mobilier), mobilier de baie modular, mobilier

realizat din șipci, dulapuri izolate fonic (mobilier),
unități de colț (mobilier), mobilier rabatabil pentru
șezut, platouri pentru cizme (mobilier), rafturi
pentru consignație (mobilier), rafturi pentru vinuri
(mobilier), mobilier încastrat pentru bucătărie,
mobilier pentru expunerea produselor, tejghele
de lucru (mobilier), bancuri de lucru (mobilier),
rechizite de birou (mobilier), mese de toaletă
(mobilier), suporturi pentru prosoape (mobilier),
mobilier încastrat pentru dormitor, rafturi de
depozitare (mobilier), panouri pentru chei
(mobilier), suporturi pentru chei (mobilier), suport
pentru broșuri (mobilier), suporturi pentru haine
(mobilier), suporturi (mobilier) pentru televizoare,
stații de lucru (mobilier), mese pentru desen
(mobilier), dulapuri cu încuietoare (mobilier),
ecrane de prezentare (mobilier), suporturi de
mobilier nemetalice, ecrane (mobilier) pentru
afișare, încuietori de mobilier nemetalice,
mobilier folosit în săli, unități de depozitare
(mobilier), mânere nemetalice pentru mobilier,
garnituri nemetalice pentru mobilier, panouri
despărțitoare pentru mobilier, mobilier de uz
industrial, rafturi pentru birou (mobilier), mobilier
pentru curte interioară, materiale profilate pentru
mobilier, corniere (nemetalice) pentru mobilier,
rafturi ca mobilier metalic, mobilier metalic
de birou, suport de pălării (mobilier), standuri
pentru lavoare (mobilier), cuiere de haine
(mobilier), cârlige nemetalice pentru mobilier,
coșuri de depozitare (mobilier), scăunele cu
trepte (mobilier), sertare (piese de mobilier),
suporturi de cărți (mobilier), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mobile decorative care
produc sunete, elemente de separare individuale
(mobilă), mânere pentru mobilă, din plastic,
mobilier casnic confecționat din lemn, uși
glisante nemetalice pentru mobilier, panouri
de lemn pentru mobilier, mobilier cu rafturi
pentru perete, suporturi pentru utilizări multiple
(mobilier), unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier), huse
textile (ajustate) pentru mobilier, huse textile
(adaptate) pentru mobilier, mobilier pentru terarii
de interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
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expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), margini decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru mobilier, mese
decorative, coșuri decorative din paie, plăci
decorative din ipsos, articole decorative textile
(perne), coșuri decorative din răchită, plăci
decorative din ceară, coșuri decorative din
lemn, elemente decorative pentru ferestre,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică
pentru uși, decorațiuni de perete din ceară,
decorațiuni de perete, din lemn, decorațiuni
adezive de perete, din lemn, decorațiuni din
materiale plastice pentru alimente, decorațiuni
adezive de perete, din ceară, decorații
pentru masă (ornamente) confecționate din
lemn, paturi, paturi-canapea, paturi pliante,
paturi supraetajate, paturi portabile, așternuturi
japoneze (mobilier), tablouri de afișare, tablouri
de agățat chei, șipci pentru rame de tablouri,
rame din lemn pentru tablouri, rame pentru
tablouri și fotografii, baghete pentru rame de
tablouri (șipci), baghete pentru rame de tablouri
(șipci), rame pentru tablouri (nu din metale
prețioase), dibluri nemetalice pentru fixarea
tablourilor în perete, forme confecționate din
lemn pentru rame de tablou, forme confecționate
din înlocuitori ai lemnului pentru rame de tablou.
21. Porțelanuri, porțelan decorativ, statui din
porțelan, figurine din porțelan, bibelouri de
porțelan, busturi din porțelan, figurine realizate
din porțelan, servicii de cafea din porțelan,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
sculpturi ornamentale realizate din porțelan,
ornamente (statui) confecționate din porțelan,
modele ornamentale confecționate din porțelan,
obiecte de artă din porțelan, articole de porțelan
pentru uz decorativ, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, lucrări de artă din porțelan, teracotă
sau sticlă, obiecte de artă din porțelan, pământ
ars sau sticlă, lucrări de artă din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, sticle,
cutii de sticlă, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, candelabre (sfeşnice)/
sfeşnice, ceramică pentru uz casnic, suporturi
de pahare, nu din hârtie sau material textile,

servicii de cafea (articole de masă), filtre de
cafea, neelectrice, puşculiţe pentru monede,
cristal (sticlărie), ceşti, veselă, vase de băut,
pahare de băut, tăvi, vase de lut/faianţă, sticlă
emailată, nu cea utilizată în construcţii, figurine
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă, sticle/butelci, siliciu topit (produs
semiprelucrat), nu cel utilizat în construcţii, sticlă,
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, căni, vase, produse de
olărie, plăci cu denumiri de firme din porţelan
sau sticlă, vaze, boluri pentru decorațiuni florale,
pulbere de sticlă pentru decorațiuni, decorațiuni
de perete din porțelan, decorațiuni din porțelan
pentru torturi, decorațiuni de perete din teracotă,
sculpturi din porțelan, statuete din porțelan, cutii
de porțelan, figurine ornamentale confecționate
din porțelan, figurine confecționate din porțelan
fosfatic, recipiente industriale din porțelan pentru
ambalare, statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
statui din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, busturi din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, vase de bijuterii.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
28 (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
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și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, servicii de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
furnizarea de informaţii și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin

alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, expoziţii comerciale şi servicii
expoziţionale, organizarea de expoziţii şi
târguri comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare, organizarea de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizarea şi coordonarea
de expoziţii de artă în scopuri comerciale
sau publicitare, promovarea de evenimente
speciale, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovare de târguri în scop
comercial, promovarea vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
realizarea de târguri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
realizarea de târguri şi expoziţii comerciale
virtuale online, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de expunere
comerciale de mărfuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de consultanță privind
comenzile de articole de papetărie, asistență în
domeniul comercializării produselor, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bijuterii, servicii de comunicare
comercială cu ajutorul bloggerilor, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
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din publicitate la site-uri web, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, previziuni și analize economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, promovare de
evenimente speciale, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
managementul proiectelor de afaceri.

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

clase:
35. Managementul resurselor umane,
consultanță în domeniul resurse umane,
consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare.

───────
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(210) M 2021 01975
(151) 12/03/2021
(732) GILBERT RENAUD, STR.

EVREILOR DEPORTAŢI (FOSTĂ
SUCEVEI) NR.14, ET. 1, CAM. 117,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410078,
BIHOR, ROMANIA

(540)

RECALL HEALING Unlocking
the secrets of illness

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 27.05.17; 29.01.01

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment.

───────

(210) M 2021 01976
(151) 12/03/2021
(732) LAGUNA SERV, STR. SUGAU NR.

66, JUD. MARAMUREŞ, SIGHETU
MARMAŢIEI, MARAMUREȘ,
ROMANIA
LAGUNA EUROMOB, STR. NR.
224, JUD. MARAMUREŞ, VADU
IZEI, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

LAGUNA mobilă pentru acasă

(531) Clasificare Viena:
26.04.03; 26.04.12; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2021 01977
(151) 12/03/2021
(732) LOTUS EXCLUSIVE SRL, STR.

ASTI NR.24, JUD. CONSTANŢA,
CUMPANA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

LOTUS EXCLUSIVE

(531) Clasificare Viena:
05.05.16; 27.05.17

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

clase:
36. Servicii de asigurare pentru cazare la hotel.
39. Servicii de turism.
43. Furnizare de cazare pentru vacanțe,
organizare de cazare pentru turiști, organizare

de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, rezervări de spații de cazare
temporară, furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, servicii de cazare în stațiuni turistice,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
cazare temporară la hoteluri și moteluri, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, rezervare
de locuri de cazare pentru turiști, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, rezervare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, rezervare de locuri de cazare pentru
vacanțe, închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanțelor, servicii de rezervare a
locurilor de cazare (time-share), furnizare de
informații online despre rezervări de cazare
pentru concediu, furnizare de cazare temporară
ca parte a pachetelor de ospitalitate, servicii de
recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară.

───────

(210) M 2021 01979
(151) 12/03/2021
(732) STEIN BESTASIG INSURANCE

BROKER SRL, STR. PROF.
ION BOGDAN NR.4-6, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

STEIN BESTASIG
INSURANCE BROKER

(531) Clasificare Viena:
10.03.04; 29.01.13; 27.05.17; 27.05.24

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

36. Servicii de asigurări şi reasigurări.
───────

(210) M 2021 01980
(151) 12/03/2021
(732) SC ARANA EUROPE SRL, STR.

DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ
1-17, BLOC 56 A, ET 1, AP.12,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014044,
ROMANIA

(540)

ARANA

(531) Clasificare Viena:
02.09.15; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2021 01981
(151) 12/03/2021
(732) ATLANTA SRL, SAT MORARENI

NR.212/C, JUD. HARGHITA,
COMUNA LUPENI , 537169,
HARGHITA, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA, BL.10E, SC.B, AP.9, JUD
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520089, COVASNA, ROMANIA

(540)

BRUTS PAVAJE- TÉRKÖVEK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05

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

19. Materiale de construcție din beton, elemente
prefabricate de construcții, din beton, beton
industrial folosit la lucrările de construcții civile,
materiale de construcții din beton armat cu
materiale plastice și fibră de sticlă, materiale și
elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
din nisip, piatră, rocă, argilă, minerale și beton,
bariere de protecție din beton pentru drumuri,
stâlpi din beton ca materiale de construcție,
pavaje luminoase, pavaje prefabricate, plăci
pentru pavaje, borduri nemetalice pentru parcări,
borduri pentru alei realizate din materiale
nemetalice, beton, dale din beton, grinzi din
beton, bolțuri din beton, plăci din beton, cărămizi
de beton, elemente din beton pentru pavat, pietre
de pavaj din beton, blocuri de pavaj din beton,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, elemente
de construcție din beton
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi

───────
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(210) M 2021 01982
(151) 12/03/2021
(732) VODAFONE ROMANIA SA, STR.

BARBU VACARESCU NR. 201,
ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Vodafone Club

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de calculat,
calculatoare și dispozitive periferice de calculator
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare
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, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator
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

───────

(210) M 2021 01983
(151) 12/03/2021
(732) VODAFONE ROMANIA SA, STR.

BARBU VACARESCU NR. 201,
ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Vodafone Club Loialitate

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de calculat,
calculatoare și dispozitive periferice de calculator
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare
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
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 01984
(151) 12/03/2021
(732) VODAFONE ROMANIA SA, STR.

BARBU VACARESCU NR. 201,
ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Vodafone Club

Program de Loialitate
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de calculat,
calculatoare și dispozitive periferice de calculator
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare
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
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

───────

(210) M 2021 01985
(151) 12/03/2021
(732) VODAFONE ROMANIA SA, STR.

BARBU VACARESCU NR. 201,
ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Vodafone Flex

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de calculat,
calculatoare și dispozitive periferice de calculator
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare
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
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 01986
(151) 12/03/2021
(732) PAUL COSMOVICI, STR.

POVERNEI, NR. 7, ET 2, APT.
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

sanoville

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

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

3. Uleiuri naturale de uz cosmetic, produse
cosmetice naturale, preparate pentru curatarea
si ingrijirea corpului, preparate pentru
infrumusetare nemedicinale, uleiuri de uz
cosmetic, extracte din plante de uz cosmetic,
preparate cosmetice si produse de toaleta
nemedicinale, preparate pentru ingrijirea pielii,
lotiuni pentru ingrijirea fetei si a corpului,
preparate pentru curățare și odorizante.
5. Suplimente pe baza de plante, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente nutritive nu
de uz medical, antioxidanti derivati din miere,
suplimente alimentare pe baza de pudra de acai,
suplimente alimentare, polen de albine pentru
uz ca supliment alimentar in dieta, suplimente
dietetice si nutritive, fibre dietetice care ajuta
digestia adaptate pentru scopuri medicale,
preparate dietetice si alimentare, batoane care
inlocuiesc o masa, ca supliment nutritiv, pentru
sporirea energiei, suplimente alimentare pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare pe
baza de germeni de grau, polen de albine de uz
nutraceutic, suplimente dietetice cu proteine de
soia, vitamine și preparate cu vitamine, băuturi
pe bază de vitamine, vitamine gumate, preparate
cu minerale și vitamine, suplimente alimentare
pe bază de minerale, alimente pentru bebeluși,
preparate farmaceutice.

───────

(210) M 2021 01987
(151) 12/03/2021
(732) S.C. CONTENTSPEED S.R.L.,

STR. MAGURA VULTURULUI,
NR.73, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU, NR. 8E, BL.9,
AP.P03, JUD BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ContentSpeed
eCommerce made easy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 29.01.12

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

clase:
42. Programare computerizată: servicii de
creaţie şi dezvoltare software, proiectare
de software pentru calculatoare, închirierea
de software pentru calculatoare, analiza
sistemelor informatice, proiectarea sistemelor
informatice, consultanţă software pentru
calculatoare, servicii de protecţie împotriva
viruşilor de calculator, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware: conversia
datelor sau documentelor din format fizic
în format electronic, conversia datelor şi
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate pe
site-urile web(servicii de tehnologia informaţiei),
consultanţă în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, digitalizarea documentelor
(scanare), duplicarea programelor de calculator,
stocarea electronică a datelor, monitorizarea
electronică a informaţiilor personale de
identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, monitorizarea
electronică a activităţii cărţilor de credit pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, audit energetic, inginerie, sondaje,
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
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industriala, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacțiide comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, platforma ca serviciu (paas),
dezvoltare de platforme de calculatoare,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(saas), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, efectuarea de studii cu
privire la proiectele tehnice, scriere tehnică,
consultanţă tehnologică, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, închirierea serverelor
web, consultanţă în proiectarea site-urilor web

───────

(210) M 2021 01988
(151) 12/03/2021
(732) PAZA SI INTERVENTIE SRL,

STR.VALEA SLATINITEI,
STR.205, BIROU, PARTER, AP.3,
JUD.BISTRITA-NASAUD, UNIREA,
420005, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

PAZĂ ŞI INTERVENŢIE SRL

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 24.01.03; 26.01.01

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

39. Transport de bani si valori, transport de
valori, transport de valori in vehicule securizate,
transport de valori pazit, transport securizat de
valori.
45. Servicii juridice, servicii de securitate, paza
si protectie pentru protecţia fizică a bunurilor
materiale şi a persoanelor, servicii personale
şi sociale prestate de terţi pentru a satisface
nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2021 01989
(151) 12/03/2021
(732) FUNDATIA DEZVOLTAREA

POPOARELOR FILIALA CLUJ,
BULEVARDUL EROILOR NR.
48, AP. 7, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400129, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Dosarul Digital
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Creare de software, design și dezvoltare
de software, proiectare de software pentru
telefoane inteligente, proiectare, dezvoltare
și implementare de software, proiectare și
dezvoltare de software pentru dezvoltare de site-
uri web.

───────

(210) M 2021 01990
(151) 12/03/2021
(732) ANA MARIA TURCANU, STR.

PRECIZIEI NR. 6M, BL. 2A, ET. 1,
AP. 8, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EMAT CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.15.25

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 01991
(151) 12/03/2021
(732) IOAN ISTRATE, BLD. LUCIAN

BLAGA, NR. 32, JUDETUL ALBA,
SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

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

(540)

Suplette

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, batoane de nuga învelite în ciocolată,
batoane din aluat prăjit (youtiao), bezele,
biscuiti cu gust de brânză, biscuiți crackers,
biscuiți crackers cu aromă de fructe, biscuiți
crocanți, biscuiți de graham, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați, biscuiți
sărați condimentați, boabe de cafea învelite
în zahăr, bomboane cu ciocolată, brioșe cu
fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de
fasole roșie (yohkan), budinci, chifle cu gem,
chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu
boabe de cafea măcinate, ciocolată granulată,
ciocolată nemedicinală, ciocolată pentru glazuri,
ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată tartinabilă
conținând nuci, clătite americane, cornuri,
cozonac pandoro, cozonaci, crema spumă
(dulce), creme englezești custard (deserturi la
cuptor), creme pe bază de cacao sub formă de
produse tartinabile, cremă de ciocolată pentru
pâine, cremă de ouă englezească, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, creme pe bază de ciocolată, creme
tartinabile pe bază de ciocolată, decorațiuni din
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ciocolată pentru articole de cofetărie, decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse
de cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale),
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
dulciuri înghețate, dulciuri înghețate pe băț,
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, fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
trase în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi, fulgi
de patiserie de unt de arahide, fulgi din cremă
de unt și zahăr brun (butterscotch), garnituri de
ciocolată, gem de boabe de fasole învelit într-o
coajă moale pe bază de boabe învelite în zahăr
(nerikiri), gheață pentru produse de cofetărie,
glazură de ciocolată, glazură din bezele, gofre
de ciocolată, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, halva, hârtie comestibilă,
hârtie de orez comestibilă, iepurași de ciocolată,
ingrediente pe bază de cacao pentru produse
de cofetărie, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, înghețate și dulciuri, jeleuri de fructe
(cofetărie), lapte de pasăre, marțipan, marțipan
din ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
migdale, migdale acoperite de ciocolată, măr
pané, napolitane din hârtie comestibilă, nuci
macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, înlocuitor
de cremă, înlocuitor de marțipan, înlocuitori
(ciocolată), înlocuitori de ciocolată, orez sub
formă de cremă, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul
de crăciun (comestibil), pandișpanuri japoneze
(kasutera), panettone (cozonac italian), pastile
din miere cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă
pentru sandviș cu ciocolată și fructe uscate,
pateuri cu ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate,
prăjituri din mei sau boabe de orez expandat
legate cu zahăr (okoshi), prăjituri dulci din
orez zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din
orez zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), praline
cu napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de

cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
prăjituri pavlova cu gust de alune, prăjituri
pavlova preparate cu alune, prăjituri uscate
din făină de orez cu zahăr (rakugan), produse
de cofetărie cu aromă de praline, produse
de cofetărie cu crema spumă, produse de
cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin ciocolată, 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 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, 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, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc acoperit
cu ciocolată, trufe cu rom (produse de cofetărie),
rulouri cu scorțișoară, sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), sopapillas (pâine prăjită),
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
spume, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
taiyaki (prăjituri japoneze în formă de pește
cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe (produse
de cofetărie), trufe de ciocolată, turte indiene,
vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre, vată
de zahăr, vla (cremă englezească custard),
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole.
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───────

(210) M 2021 01992
(151) 12/03/2021
(732) SABINA IONESCU, STR.

GLADIOLELOR NR. 10, PARTER,
JUDETUL ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR.
90, ET. 1, BIROU 1.02, CAM. 2,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050726,
ROMANIA

(540)
HIRUDINARIA

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, preparate chimice de uz sanitar,
preparate și articole sanitare, preparate
biologice de uz medical, preparate medicale,
preparate farmaceutice, creme medicinale,
creme medicale terapeutice, creme de picioare
(medicinale), creme pentru ameliorarea durerii,
creme medicinale pentru piele, creme pentru ten
(medicinale).

───────

(210) M 2021 01993
(151) 12/03/2021
(732) RUTIN BAULEITUNG SRL,

CARTIERUL CÂMPUL FRUMOS
NR. 5, AMPLASAMENT PARC
INDUSTRIAL SEPSIIPAR,
NR. CAD. 39628, JUDETUL
COVASNA, MUNICIPIUL SFÂNTU
GHEORGHE, 520037, COVASNA,
ROMANIA

(740) SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR.
KOSSUTH LAJOS, NR. 28
AP.13, JUDETUL HARGHITA,
MIERCUREA-CIUC, 530112,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

BRENNDÖRFER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 07.05.25

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 6c),
portocaliu (Pantone 715C)

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

32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, bere, must de bere, bere
amestecată cu băuturi nealcoolice (shandy),
bere blondă, bere bock, bere brună, bere cu
aromă de cafea, bere cu conținut caloric scăzut,
bere de grâu, bere fără alcool, bere neagră (cu
malț prăjit), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogățită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, băuturi pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), bere din malț, must de malț, vin de orz
(bere), înlocuitor de bere.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
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băuturi alcoolice pre-amestecate, băuturi
spirtoase, alcool din orez, bitter (lichioruri),
băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale,
băuturi alcoolice pe bază de trestie de
zahăr, lichioruri, băuturi aperitiv, băuturi slab
alcoolizate, cocteiluri alcoolice, băuturi alcoolice
aperitiv, bitter, băuturi alcoolice care conțin
fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice pe bază de cafea, băuturi aperitive
pe bază de lichior, băuturi alcoolice spirtoase,
băuturi distilate, digestive (lichioruri și spirtoase),
rachiu, băuturi alcoolice pe bază de ceai.
35. Asistență în afaceri, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare, administrare
a afacerilor pentru restaurante, administrare de
afaceri, servicii de agenții de import-export,
administrarea vânzărilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor alcoolice, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, campanii de marketing,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, marketing promoțional, marketing
pe internet, marketing direct, marketing digital,
marketing de produse, publicitate, publicitate
online, publicitate și marketing, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bere.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații on-
line, publicare de cărți și reviste, publicarea de
fotografii, publicare multimedia, publicarea de
materiale multimedia online, servicii de publicare
on-line, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, producție audio, video și multimedia

și fotografie, activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii de
divertisment.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de baruri, servicii
oferite de bufete cu autoservire, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
ale barurilor, servire de băuturi alcoolice, servire
de alimente și băuturi, servicii de terasă berărie,
sevicii de baruri care servesc bere, servirea de
băuturi în microberării, servirea de băuturi în
berării, închirieri de spații de cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare).

───────

(210) M 2021 01994
(151) 12/03/2021
(732) SABINA IONESCU, STR.

GLADIOLELOR NR. 10, PARTER,
JUDETUL ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR.
90, ET. 1, BIROU 1.02, CAM. 2,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050726,
ROMANIA

(540)
ULEI DE MAGNEZIU

DOCTOR TRUST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, preparate chimice de uz sanitar,
preparate și articole sanitare, preparate
biologice de uz medical, preparate medicale,
preparate farmaceutice, creme medicinale,
creme medicale terapeutice, creme de picioare
(medicinale), creme pentru ameliorarea durerii,
creme medicinale pentru piele, creme pentru
ten (medicinale), uleiuri medicinale, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu.

───────
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(210) M 2021 01995
(151) 12/03/2021
(732) IOAN ISTRATE, BLD. LUCIAN

BLAGA NR. 32, JUDETUL ALBA,
SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

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

(540)

Tort Albinuța

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
30. Deserturi cremă instant, deserturi cu
înghețată, dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri
înghețate, dulciuri înghețate pe băț, îngheațate
cu arome, înghețată, înghețată care nu e
preparata din produse lactate, înghețată cu
aromă de fructe sub formă de acadele, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, înghețată de
iaurt (înghețate), înghețată din lapte, înghețată
infuzată cu alcool, înghețate comestibile de
fructe, înghețate cu aromă de ciocolată,
înghețate cu ciocolată, înghețate cu trufe,
înghețate moi, înghețate pe băț, înghețate pe băț
care conțin lapte, înghețate pe băț cu aromă de
lapte, înghețate tip sorbet, înghețate tip sorbet
cu fructe, înghețate și dulciuri, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
pe băț, înghețată sub formă de sandviș,
înghețată vegană, parfeuri, plăcinte cu iaurt
congelate, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie cu gheață, produse
de cofetărie cu înghețată, produse de cofetărie
înghețate, prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri
pe bază de înghețată, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), produse de
cofetărie înghețate care conțin înghețată,

produse de cofetărie înghețate sub formă de
acadea, produse de cofetărie și înghețate,
produse de înghețată pe bază de soia, sorbete
(înghețate pe bază de apă), sorbeturi infuzate
cu alcool, șerbet, șerbeturi, șerbeturi (produse
de cofetărie), șerbeturi (înghețată), șerbeturi și
sorbete, sorbeturi (înghețate de fructe), torturi
de înghețată, bezele, brioșe cu fructe, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, ciocolată granulată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), deserturi cu musli, deserturi
pe bază de ciocolată, deserturi preparate
(pe bază de ciocolată), deserturi preparate
(produse de cofetărie), 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,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
crăciun, ornamente pentru pomul de crăciun
(comestibil), pandișpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), prăjituri din mei
sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjitură cu pâine, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de caramel, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată, produse de cofetărie cu
aromă de lemn dulce, produse de cofetărie
cu aromă de mentă (nemedicinale), prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
cu crema spumă, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin ciocolată, produse de cofetărie în formă
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lichidă, produse de cofetărie 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, 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, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de patiserie din
făină de cartofi, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, specialități de patiserie, tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, vafe cu
glazură de ciocolată, vafe, gofre.

───────

(210) M 2021 01996
(151) 12/03/2021
(732) PANPHARMA, Z I DU CLAIRAY,

LUITRÉ, 35133, FRANȚA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.

A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(540)
PANKAINE

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

5. Preparate și substanțe farmaceutice și
medicale, produse farmaceutice și medicale
care conțin anestezice, produse farmaceutice
injectabile, produse farmaceutice injectabile
folosite în anestezie, produse de anestezie
injectabile, produse de anestezie inhalabile,
substanțe si preparate farmaceutice folosite în
anestezie, preparate farmaceutice injectabile,
produse farmaceutice care se administrează
intravenos pentru anestezie.

───────

(210) M 2021 01997
(151) 12/03/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(540)

fresh all day

(531) Clasificare Viena:
26.01.16; 26.01.01; 27.01.06; 17.01.02

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

5. Produse pentru igiena feminină, și anume
absorbante zilnice, șervețele și tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi
pentru igiena feminină, scutece și șervețele
pentru incontinență, pantaloni, absorbanţi
(indispensabili) pentru incontinență.

───────
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(210) M 2021 01998
(151) 12/03/2021
(732) IOAN ISTRATE, BLD. LUCIAN

BLAGA NR. 32, JUD. ALBA,
SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

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

(540)

Tort Delicatesa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13

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

clase:
30. Deserturi cremă instant, deserturi cu
înghețată, dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri
înghețate, dulciuri înghețate pe băț, îngheațate
cu arome, înghețată, înghețată care nu e
preparata din produse lactate, înghețată cu
aromă de fructe sub formă de acadele, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, înghețată de
iaurt (înghețate), înghețată din lapte, înghețată
infuzată cu alcool, înghețate comestibile de
fructe, înghețate cu aromă de ciocolată,
înghețate cu ciocolată, înghețate cu trufe,
înghețate moi, înghețate pe băț, înghețate pe băț
care conțin lapte, înghețate pe băț cu aromă de
lapte, înghețate tip sorbet, înghețate tip sorbet
cu fructe, înghețate și dulciuri, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
pe băț, înghețată sub formă de sandviș,
înghețată vegană, parfeuri, plăcinte cu iaurt
congelate, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie cu gheață, produse
de cofetărie cu înghețată, produse de cofetărie
înghețate, prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri
pe bază de înghețată, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), produse de
cofetărie înghețate care conțin înghețată,

produse de cofetărie înghețate sub formă de
acadea, produse de cofetărie și înghețate,
produse de înghețată pe bază de soia, sorbete
(înghețate pe bază de apă), sorbeturi infuzate
cu alcool, șerbet, șerbeturi, șerbeturi (produse
de cofetărie), șerbeturi (înghețată), șerbeturi și
sorbete, sorbeturi (înghețate de fructe), torturi
de înghețată, bezele, brioșe cu fructe, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, ciocolată granulată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni pentru pomul de Crăciun
(comestibile), deserturi cu musli, deserturi
pe bază de ciocolată, deserturi preparate
(pe bază de ciocolată), deserturi preparate
(produse de cofetărie), 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,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
Crăciun, ornamente pentru pomul de Crăciun
(comestibil), pandișpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), prăjituri din mei
sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjitură cu pâine, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de caramel, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată, produse de cofetărie cu
aromă de lemn dulce, produse de cofetărie
cu aromă de mentă (nemedicinale), prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
cu crema spumă, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin ciocolată, produse de cofetărie în formă
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lichidă, produse de cofetărie 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, 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, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de patiserie din
făină de cartofi, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, specialități de patiserie, tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, vafe cu
glazură de ciocolată, vafe, gofre.

───────

(210) M 2021 01999
(151) 12/03/2021
(732) MISFIT SRL, STR. REGELE

FERDINAND NR. 10A, AP.1, JUD.
MURES, TARGU-MURES, MUREȘ,
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)

18 BEAUTY CENTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.07.01; 05.05.20

(591) Culori revendicate:auriu, alb

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

44. Servicii de epilare cu laser, masaj,
tratamente cosmetice pentru corp.

───────

(210) M 2021 02000
(151) 12/03/2021
(732) ANTSTORE SUPPLY CHAIN SRL,

STR. NICOLAE LABIS NR. 1, BL
4, SC. A, AP. 98, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ANT STORE

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
03.13.16

(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff),
negru (HEX #231917), albastru (HEX
#2e6ab3), galben (HEX #ffd900)

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

35. Servicii de comerţ cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu căni și pahare, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electronice de uz casnic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
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sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jucării, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de iluminat.

───────

(210) M 2021 02001
(151) 12/03/2021
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O.

SP.K, UL LEGIONÓW 37, 34-100,
WADOWICE, POLONIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAETITULESCU NR. 94, BL.
14, SC. 4, ET. 2, AP. 127, SECTOR
1, BUCURESTI, 011146, ROMANIA

(540)

T TEDI Play!

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 03.01.24; 03.01.16; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, rosu,
albastru, maro, alb, negru, crem

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

30. Batoane de cereale, gustări pe bază
de cereale, chipsuri (produse din cereale),
pandișpanuri, produse de patiserie, torturi,

biscuiţi petit-beurre, prăjituri din cereale pentru
consum uman, bomboane, fondante (cofetărie),
dulciuri (bomboane), dulciuri sub formă de
batoane și gumă de mestecat, dulciuri
(bomboane), dropsuri, vafe belgiene, gofre,
jeleuri de fructe (produse de cofetărie ), biscuiți,
sorbeturi (îngheţate), înghețată pe bază de iaurt
(predominând înghețata), înghețată, gheață,
înghețată, iaurt înghețat (produse de patiserie,
îngheţate), sorbeturi, biscuiți sărați și uscați
(crackers), biscuiți crocanți din cereale, fulgi de
porumb, miere, preparate din cereale învelite cu
zahăr și miere, sosuri de fructe, spume pentru
desert (produse de cofetărie), plăcinte, prăjituri,
brioșe, cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, înlocuitori
de cafea, condimente.

───────

(210) M 2021 02002
(151) 12/03/2021
(732) GEOCIP SRL, STR. ONEȘTILOR,

NR. 1-5, JUD. BIHOR, MUN.
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Geocip

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.11.12; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17

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

clase:
1. Antigeluri, lichide antigel pentru parbrize,
lichid degivrant pentru parbrize, aditivi chimici
antigel pentru combustibili.
3. Lichide pentru spălarea parbrizelor.
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7. Pompe de ulei, pompe de apă, pompe de
vid (maşini), angrenaje pentru axe frontale,
angrenaje pentru axe spate, filtre de ulei
pentru maşini, transmisii, altele decât pentru
vehicule terestre, osii transversale pentru maşini,
cutii de transfer, altele decât pentru vehicule
terestre, transmisii diferențiale pentru mașini,
ambreiaje pentru maşini, pistoane de ambreiaj
(componente ale maşinilor), amortizoare cu ulei,
cuplaje flexibile (piese pentru maşini), arbori
pentru maşini, angrenaje pentru maşini.
11. Lumini pentru vehicule (faruri), becuri pentru
plăcuţele de înmatriculare, lampi de frana pentru
vehicule.
12. Pneuri, angrenaje pentru vehicule, pinioane,
roti de lant, axe pentru vehicule terestre, alarme
pentru vehicule, anvelope, aparatoare de noroi,
arcuri de suspensie pentru vehicule, bare de
remorcare, bare de tractare pentru remorci,
benzi de protectie pentru caroserii, benzi de
rulare din cauciuc, butuci de roata, cabluri de
frana, camere de aer pentru rotile vehiculelor
forestiere, caroserii pentru remorci, cilindrii de
ambreiaj si de frana pentru vehicule terestre,
claxoane pentru vehicule, coloane de suspensie
pentru vehicule, cuplaje si organe de transmisie
pentru vehicule terestre, curele de transmisie,
cutii de viteze pentru vehicule terestre, discuri
de ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri de
frana pentru vehicule, frane pentru vehicule,
garnituri pentru frana pentru vehicule, lanturi cu
role pentru vehicule terestre, lanturi pentru roti
de vehicule pentru circulatia pe teren accidentat,
oglinzi retrovizoare, osii de remorca, parbrize
pentru vehicule terestre, placute de frana pentru
vehicule, remorci (vehicule), sasiuri de motor,
pentru vehicule terestre, volane pentru vehicule.
35. Servicii de comert, servicii de informare a
consumatorilor, servicii de vânzare cu ridicata
si cu amanuntul referitoare la piese si accesorii
pentru automobile, servicii de comert pentru
accesorii pentru vehicule (piese de schimb),
respectiv: antigeluri, lichide parbrize, uleiuri
pentru motoare si uleiuri de transmisie pentru
automobile, baterii pentru automobile, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile,
odorizante auto, ambreiaje, axe pentru
semiremorci, directie pentru vehicule, elemente
de cuplare pentru vehicule, esapamente, comert
pentru filtre (filtre de combustibil, de ulei,
filtre pentru masini, filtre ca piese pentru
motoare, filtre de aer), servicii de comert pentru
piese consumabile pentru automobile, permitand
clientilor sa vada si sa achizitioneze cat mai
comod, prin magazine en-gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare, prin corespondenta,
sau prin mijloare electronice, respectiv prin

intermediul site-urilor web, servicii de comert
online, servicii de comert pentru mecanisme de
transmisie pentru vehicule comerciale, lanturi,
sisteme, curele si arbori de transmisie, sisteme
de suspensie, servicii de comert pentru rulmenti
(rulmenti pentru masini, pentru motoare, rulmenti
cu role, lagare cu rulmenti, rulmenti si bucse
(piese de masini)), motoare pentru vehicule,
sisteme de franare pentru vehicule si piese
pentru acestea, placute de frana cu discuri
pentru sistemele de franare a vehiculelor,
permitand clientilor sa vada si sa achizitioneze
cat mai comod, prin magazine en-gros sau
en detail, prin cataloage de vanzare, prin
corespondenta, sau prin mijloare electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web, comert
online, servicii de agenţie de import și export,
prezentare de produse in scopuri promotionale,
informatii comerciale, organizare, coordonare
si planificare targuri si expozitii cu caracter
publicitar si comercial.
37. Servicii de service, reparare, instalare,
intretinere si montare piese de schimb pentru
automobile, vopsire de vehicule, consultanta
cu privire la repararea de vehicule, tinichigerie
(reparaţii), intretinere, service, tuning si reparare
de motoare si electromotoare, informatii legate
de reparatii, reparare de piese de motoare,
reconstruirea motoarelor uzate sau partial
distruse, reconditionarea ambreiajelor, reparare
de axe pentru vehicule, inlocuirea tevilor
de esapamente, reparare de filtre pentru
masini, electromotoare si motoare, instalare
de mecanisme de transmisie, reparare de
sisteme de suspensie pentru vehicule, reglajul
si revizia motoarelor, gresaj de motoare,
reconditionarea motoarelor de vehicul, revizie
generala a motoarelor, reparare piese de
motoare, reparare de sisteme de franare pentru
vehicule, resaparea pneurilor si anvelopelor,
vulcanizarea anvelopelor (reparatie).
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
distributie si livrare de echipamente si piese de
schimb pentru vehicule comerciale, servicii de
inchiriere vehicule, servicii de tractare.

───────
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(210) M 2021 02003
(151) 12/03/2021
(732) SC VELROM SRL, STR.

LAMINORULUI, NR. 56A, JUD.
DÂMBOVIŢA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR. 1, BL. 39A,
SC. 1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCURESTI ,
ROMANIA

(540)
BOIERIE PAN' LA

ULTIMA FELIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Faină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2021 02005
(151) 12/03/2021
(732) SC VELROM SRL, STR.

LAMINORULUI, NR. 56A, JUD.
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Boierească

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 18.01.01; 03.03.01;
02.01.23

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

30. Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2021 02006
(151) 12/03/2021
(732) VICENȚIU-CRISTIAN SANDU,

STR. PATINOARULUI, NR.12,
SC.B, AP.3, JUD. HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, 530133,
HARGHITA, ROMANIA
KRISZTIAN KOVACS, STR.
KOSSUTH LAJOS, NR. 46, SC.
B, AP. 18, JUD. HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

RESIDENZ HOME &
OFFICE professional

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.01.04; 07.03.11; 26.11.08

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────
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(210) M 2021 02007
(151) 12/03/2021
(732) POETIC DESIGN TRADE SRL,

STR. FABRICII DE ZAHAR NR.
43, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400572, CLUJ, ROMANIA

(540)
POETIC DESIGN

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

42. Design interior pentru magazine, proiectarea
(designul) spațiului interior, servicii de design
interior pentru buticuri, servicii de design interior
și exterior, servicii de design interior pentru
magazine, servicii de consultanță în materie
de design interior, servicii de design interior
pentru comerțul cu amănuntul, servicii de
design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
navelor, servicii de design de mobilier pentru
interiorul automobilelor, servicii de design de
mobilier pentru interiorul aeronavelor, servicii
de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și a
mobilierului pentru design interior, servicii de
infromare privind combinațiile de culori, vopsele
și mobilier pentru design interior, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare.

───────

(210) M 2021 02008
(151) 12/03/2021
(732) SC VELROM SRL, STR.

LAMINORULUI, NR. 56A, JUDEŢ
DÂMBOVIŢA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 03.13.01

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

30. Făină şi preparate facute din cereale,
biscuiţi, fursecuri, produse de patiserie şi
cofetărie.

───────
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(210) M 2021 02010
(151) 12/03/2021
(732) SC VELROM SRL, STRADA

LAMINORULUI, NR. 56A, JUDEŢ
DÂMBOVIŢA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Poieni

(531) Clasificare Viena:
03.13.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde, galben, portocaliu

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

30. Făină şi preparate facute din cereale,
biscuiţi, fursecuri, produse de patiserie şi
cofetărie.

───────

(210) M 2021 02011
(151) 12/03/2021
(732) LARGO TRADE SRL, STR.

ZEPELINULUI NR. 5, JUDEŢ
ILFOV, CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TRAMONTO

(531) Clasificare Viena:
01.03.12; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02

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

clase:
33. Vin, vin spumant, vinuri de masă, vin
spumant de fructe, băuturi care conțin vin,
băuturi pe bază de vin, cocteiluri preparate
pe bază de vin, băuturi aperitive pe bază
de vin, băutură alcoolică pe bază de vin și
fructe, vin fiert, vinuri îmbogățite, punci de vin,
vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), băuturi spirtoase,
băutură spirtoasă fermentată, băuturi alcoolice
spirtoase, digestive (lichioruri și spirtoase),
bauturi distillate, aperitive pe bază de lichior din
alcool distilat, băutură alcoolică tare, obținută
prin distilarea vinului, coniac, vodka, whiskey.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
12/03/2021-14/03/2021

(210) M 2021 02012
(151) 12/03/2021
(732) SC VELROM SRL, STRADA

LAMINORULUI, NR. 56A, JUDEŢ
DÂMBOVIŢA, TARGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, , SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Sursa de Fericire

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Făină şi preparate facute din cereale,
pâine, biscuiţi, fursecuri, covrigei, produse de
panificaţie, produse de patiserie şi cofetărie,
batoane cu cereale.

───────

(210) M 2021 02013
(151) 12/03/2021
(732) SC VELROM SRL, STRADA

LAMINORULUI, NR. 56A, JUDEŢ
DÂMBOVIŢA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PRO DIGESTUM +

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.05

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

30. Făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, biscuiţi, fursecuri, covrigei, produse de
panificaţie, produse de patiserie şi cofetărie,
batoane cu cereale.

───────
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(210) M 2021 02014
(151) 12/03/2021
(732) SC VELROM SRL, STRADA

LAMINORULUI, NR. 56A, JUDEŢ
DÂMBOVIŢA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Stela Franzelă Pufoasă
şi gustoasă ia-o acasă!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.18

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

30. Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2021 02015
(151) 12/03/2021
(732) DAS SENSE SOCIETY S.R.L.,

STRADA FRANARULUI NR.37,
CAMERA 3 IN SUPRAFAȚĂ DE
16 MP, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TAKEAT fresh every moment

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 09.07.19; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, bluemarin,
alb

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

43. Servicii de cazare temporara, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante de
delicatese, servicii oferite de restaurante pentru
turiști, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de restaurante
de sushi, servicii de restaurante fast-food,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii de restaurante cu
mâncare specific spaniolă, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, servicii de catering
pentru restaurante fast-food cu autoservire,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
oferite de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii oferite de restaurante care
servesc udon și soba, servicii de restaurante
care servesc tempura, servicii de agenție de
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voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii prestate de o agenție pentru
rezervări de restaurante, furnizare de informații
cu privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații cu privire la servicii
de bar, furnizare de informații despre servicii
de bar, furnizare de informații sub formă
de rețete de băuturi, furnizare de informații
referitoare la baruri, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, rezervări
la restaurant, servicii de consultanță cu privire
la alimente, consultații privind rețetele de gătit,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii de consultanță cu privire la
tehnici de coacere, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, servicii de consultanță
în domeniul cateringului, servicii de rezervare
a meselor, servicii de rezervări la restaurant,
servicii contractuale de alimentație.

───────

(210) M 2021 02016
(151) 12/03/2021
(732) SFERA BUSINESS PARTNERS

SRL, STR. RECONSTRUCŢIEI
NR. 10, BL. 29, SC. 4, ET. 9, AP.
170, CAMERA 3, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STRADA ŞTEFAN NEGULESCU
NR. 6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653, ROMANIA

(540)

VIRTU

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.01

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

35. Publicitate, managementul, organizarea
şi administrarea afacerilor, consultanţă în

organizarea şi managementul afacerilor,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor,
evaluarea afacerilor, investigaţii privind afacerile,
cercetări privind afacerile, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web, auditul
afacerilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, prognoze economice,
servicii de lobby comercial, organizarea de
târguri şi expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, managementul administrativ
externalizat pentru companii, consultanţă în
domeniul managementului personalului, testare
psihologică în vederea selectării de personal.
38. Servicii de telecomunicaţii, furnizarea
accesului la bazele de date, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, furnizarea accesului
utilizatorilor la retelele globale de calculatoare,
furnizarea de camere de chat pe internet,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
fişierelor digitale, transmisia video la cerere,
servicii de videoconferinţă.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
conferinţelor, congreselor, simpozioanelor şi
colocviilor, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, cursuri de
corespondenţă, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
examinări referitoare la educaţie, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, instruire practică
(demonstraţii), servicii de bibliotecă mobilă,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională sau
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de ublicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, publicarea de texte, altele
decât textele publicitare, publicarea cărţilor,
toate acestea cu privire la pregătirea/instruirea/
educația personalului în domeniul afacerilor.

───────
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(210) M 2021 02017
(151) 12/03/2021
(732) BERE SADU SRL, STRADA

SADULUI NR. 401, JUDEȚUL
SIBIU, SADU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
BERE THOMAS BINDER

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

32. Bere şi produse de bere, bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool,
bere neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă
de bere, băuturi pe bază de bere, coctailuri
pe bază de bere, ipa (bere blondă indiană),
kvass (băutură nealcoolică), bere din malţ,
must din malţ, vin de orz (bere), băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
extracte de hamei pentru prepararea unor
băuturi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.

40. Fabricarea berii pentru alții, servicii de
fabricare de bere, servicii de pasteurizare pentru
alimente și băuturi, conservarea băuturilor.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
sevicii de baruri care servesc bere, servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
berării, servirea de băuturi în microberării,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering, servicii de terasă berărie.

───────

(210) M 2021 02018
(151) 12/03/2021
(732) BERE SADU SRL, STRADA

SADULUI NR. 401, JUDEȚUL
SIBIU, SADU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Thomas

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.08; 26.01.05; 02.01.23;
29.01.13
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(591) Culori revendicate:roșu, alb, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere şi produse de bere, bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool,
bere neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă
de bere, băuturi pe bază de bere, coctailuri
pe bază de bere, ipa (bere blondă indiană),
kvass (băutură nealcoolică), bere din malţ, must
din malţ, vin de orz (bere), băuturi nealcoolice,
băuturi carbogazoase aromatizate, apă plată,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
extracte de hamei pentru prepararea unor
băuturi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.
40. Fabricarea berii pentru alții, servicii de
fabricare de bere, servicii de pasteurizare pentru
alimente și băuturi, conservarea băuturilor.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
sevicii de baruri care servesc bere, servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
berării, servirea de băuturi în microberării,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de

alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering, servicii de terasă berărie.

───────

(210) M 2021 02019
(151) 13/03/2021
(732) MARIUS TUTU, STR. MISCA

PETRE NR.3, BL.M17, SC. 2, ET.7,
AP.100, BUCUREȘTI, 626218,
ROMANIA

(540)
Lolika

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, biscuiţi simpli sau cu cremă, turtă
dulce, fursecuri, prăjiturele, briose, napolitană,
ciocolata de casă, salam de biscuiţi, cozonac,
chec, croissant, blat de tort, foi pandişpan,
nuci de casă (produse de patiserie), marţipan,
amandine, ecler, pricomigdale, dulciuri, aluat
pentru prajituri, înghetaţă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă.

───────
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(210) M 2021 02020
(151) 13/03/2021
(732) S.C. CBD FUNHOUSE

INTERNATIONAL S.R.L., BLD.
REPUBLICII, BL. 367, SC. C, ET. 2,
AP. 9, JUDEȚUL VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(740) CABINET PI PANTEA CEZAR
MARIUS, CALEA CĂLĂRAȘI NR.
142, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030628, ROMANIA

(540)

CBD FUNHOUSE Your
Premium Health Partner

(531) Clasificare Viena:
05.03.02; 02.09.14; 02.09.15; 01.01.05;
29.01.13; 26.15.25

(591) Culori revendicate:negru, alb, bej,
galben, auriu

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
4. Lubrifianți, lumânări.
29. Uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Jeleuri.

───────

(210) M 2021 02021
(151) 13/03/2021
(732) CRISTINA POPA, BD. IULIU

MANIU NR. 17, BL.21P, AP.150,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061075,
ROMANIA

(540)
HOREA CUCERZAN

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
magneti, materiale înregistrate
16. Hârtie și carton, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă, incluse
în această clasă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte și părți
ale acestora, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2021 02022
(151) 13/03/2021
(732) LIANA ANCUTA STANCU,

STRADA MEREI NR. 259,
JUDEȚUL BUZĂU, MEREI, BUZĂU,
ROMANIA

(540)
ClickDoc

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Educaţie cu privire la săntatea fizica,
formare privind sănătatea şi starea de bine
(instruire).
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42. Servicii IT.
44. Consiliere în materie de sănătate,
servicii medicale şi de sănătate, consultanţă
profesională în materie de sănătate, servicii de
clinici medicale şi de sănătate, furnizare de
informaţii în materie de sănătate, servicii de
informare şi consiliere cu privire la sănătate,
servicii de asistență medicală pentru oameni,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de telemedicină.

───────

(210) M 2021 02023
(151) 14/03/2021
(732) DORIN ADRIAN PAINA, STR.

BORHANCIULUI NR. 8A, AP. 6,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
MAREA LOJA

MIXTA PATRIOTICA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități culturale.

───────

(210) M 2021 02024
(151) 14/03/2021
(732) SAMUEL MILIAN, TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 14, AP. 1,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
410410, BIHOR, ROMANIA

(540)
Podgoriile și Cramele Oradea

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

5. Vinuri medicamentoase.
32. Vinuri nealcoolice.
33. Vin fiert, vin, vin roșu, vin alb, vin spumant,
vinuri spumante, vinuri îmbogățite, vinuri rozé,
vinuri dulci, vinuri neacidulate, băuturi alcoolice
(cu excepția berii), preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 02025
(151) 14/03/2021
(732) RURIS IMPEX S.R.L., CALEA

SEVERINULUI NR. 10, BLOC
317B, PARTER, JUDEȚUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

RURIS

(531) Clasificare Viena:
15.03.09; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
7. Mașini și mașini unelte și anume spălător cu
presiune.

───────
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(210) M 2021 02026
(151) 14/03/2021
(732) SAPTE SPICE S.A., STR. TIMIS

NR. 22, JUDEȚUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 240630,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Castelana Blu

(531) Clasificare Viena:
24.01.10; 27.05.01; 29.01.04; 05.07.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7683C)

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

30. Făină.
───────

(210) M 2021 02027
(151) 14/03/2021
(732) SAPTE SPICE S.A., STR. TIMIS

NR. 22, JUDEȚUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 240630,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Castelana Rossa

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 24.01.10; 27.05.01; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
7597C)

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

30. Făină.
───────

(210) M 2021 02028
(151) 14/03/2021
(732) CONSTANTIN CÂRCU, STR.

PETRE CRETU 34, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 012052, ROMANIA

(540)
Tree United Properties

(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.

───────

(210) M 2021 02029
(151) 14/03/2021
(732) SAPTE SPICE S.A., STR. TIMIȘ

NR. 22, JUDEȚUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 240630,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Castelana Verde
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(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 24.01.10; 27.05.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7741C)

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

30. Făină.
───────


