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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2021 04657

(151)
12/07/2021

(732)
CREATIVE FITOUT SRL

(540)
mobili GEPPETTO

2 M 2021 05205

08/07/2021

MIHAITA-SORIN NOGHI

Centru Nautic COLIBITA
Powered by Comura

3 M 2021 05231

09/07/2021

GRUP EDITORIAL LITERA SRL FESTIVALUL INTERNAŢIONAL
DE CARTE

4 M 2021 05246

09/07/2021

LOOPS ENTERTAINMENT SRL MANELIADA

5 M 2021 05247

09/07/2021

LOOPS ENTERTAINMENT SRL ELECTROMANELE

6 M 2021 05252

12/07/2021

RALUCA MIHAILESCU
JANECZEK

7 M 2021 05253

12/07/2021

EXTREMOO MARKETING SRL CASINO ALPHA More than
gambling reviews

8 M 2021 05254

12/07/2021

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR Casa Mea NaturA

9 M 2021 05255

12/07/2021

BRICOSTORE ROMANIA S.A.

Recucerește-ți gradina!

10 M 2021 05256

12/07/2021

BRICOSTORE ROMANIA S.A.

RECUCEREȘTE-ȚI
BUCĂTĂRIA!

11 M 2021 05257

12/07/2021

TERRAN SISTEME DE
ÎNVELITORI SRL

TERRAN

12 M 2021 05258

12/07/2021

UZINA MECANICA RAMNICU
VALCEA SA

MANAROLA ristorante

13 M 2021 05259

12/07/2021

SC CERTSING SA

paper LESS webSIGN

14 M 2021 05260

12/07/2021

SC CERTSIGN SA

paperLESS flowSIGN

15 M 2021 05261

12/07/2021

SOFT MEDIA SRL

Climasoft

16 M 2021 05262

12/07/2021

GRUP EDITORIAL LITERA SRL Crazy Shopping Day

17 M 2021 05263

12/07/2021

ION MARIUS BAIC

Jocul cetății

18 M 2021 05264

12/07/2021

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

ORIGINALLY FRUTTIA

19 M 2021 05265

12/07/2021

CERTOVET S.R.L.

CERTOVET

20 M 2021 05266

12/07/2021

UNIVERSITATEA PETROLGAZE DIN PLOIESTI

UNIVERSITATEA PETROLGAZE DIN PLOIESTI ROMANIA
Fondata in 1948

21 M 2021 05267

12/07/2021

GABRIELA ATODIRESEI

22 M 2021 05268

12/07/2021

GHINEŢ PROFESTETICA SRL

2

Diet to go livram diete

PROFESTETICA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2021 05270

(151)
12/07/2021

(732)
VICTOR BEBIEN IMPEX SRL

(540)
VBI BUNATATI DIN ROMANIA
CAMARA BOIERULUI

24 M 2021 05271

12/07/2021

VLAPET SRL

FAVER style Distinctive
Personality

25 M 2021 05272

12/07/2021

SC TAILOR SHOP SRL

pătrățel

26 M 2021 05273

12/07/2021

RAZVAN COSMIN POPA

webset

27 M 2021 05274

12/07/2021

FERENȚ I. IOAN-OVIDIU
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

RIVER MEDIA

28 M 2021 05275

12/07/2021

CRISBAND SRL

ODEON DIN BUZAU

3

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/07/2021

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04657
12/07/2021
CREATIVE FITOUT SRL, STR.
VALEA SEACA 1A, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05205
08/07/2021
MIHAITA-SORIN NOGHI,
STR. PRINCIPALA, NR.163A,
JUDETUL BISTRITA NASAUD,
SAT COLIBITA, COM.BISTRITABIRGAULUI, 427007, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

mobili GEPPETTO
(531)

Clasificare Viena:
07.15.20; 14.03.20; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
157 c), verde (Pantone 548 c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier, mobilier școlar, mobilier integrat,
mobilier combinat, comode (mobilier), dulapuri
(mobilier), mobilier baie, birouri (mobilier),
mobilier pentru depozitare, mobilier de baie.
40. Prelucrare mobilier.
───────

Centru Nautic COLIBITA
Powered by Comura
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Închirieri de motociclete si atv-uri, de nave,
de biciclete, de hidrobiciclete, de vehicule si
autovehicule, de masini, de automobile, de
barci si ambarcatiuni, de iahturi, de vehicule
terestre, de vehicule comerciale, de vehicule
motorizate, organizarea închirierii de vehicule,
servicii de închirieri de autovehicule, inchirieri
(charter) de vehicule terestre, inchirieri de
vehicule pentru transport, servicii de închirieri
de automobile, realizarea formalităților pentru
închirieri de vehicule, inchirieri de spații de
parcare pentru vehicule, inchirieri de vehicule
și aparate de zbor, inchirieri de aparate de
scufundări pentru salvare, inchirieri de mașini și
aparate pentru congelare, inchirieri de locuri de
parcare în garaj, inchirieri de vehicule pe bază de
contract, inchirieri de locuri de acostare pentru
nave, organizare de închirieri auto incluse în
pachetele de vacanță.
43. Servicii de asigurare de spații de cazare
pentru turiști, asigurarea de hrană și băuturi,
catering, cazare temporară, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de cazare temporară,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
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furnizare de săli de conferințe, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, închiriere de camere, închiriere
de camere ca locuință temporară, închiriere de
case de vacanță, închiriere de cazare temporară
în case și apartamente de vacanță, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de cazare temporară, organizare
de locuri de cazare pentru vacanțe, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii oferite de restaurante
pentru turiști, rezervări de camere, servicii de
catering hotelier, servicii de catering în exterior,
servicii de catering mobil, servicii de cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi în
gogoșării, servire de băuturi alcoolice, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

(591)

Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6 C), gri (Pantone 663 C),
albastru (Pantone 7702 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
41. Educație, divertisment, activitați sportive și
culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05246
09/07/2021
LOOPS ENTERTAINMENT SRL,
STR. PUTUL LUI ZAMFIR NR. 36,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05231
09/07/2021
GRUP EDITORIAL LITERA
SRL, STRADA MOECIU NR.
7A, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

MANELIADA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

FESTIVALUL
INTERNAŢIONAL DE CARTE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05247
09/07/2021
LOOPS ENTERTAINMENT SRL,
PUTUL LUI ZAMFIR NR 36, ETAJ
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2021 05252
12/07/2021
RALUCA MIHAILESCU
JANECZEK, STR. SIRIULUI NR.15,
BL.16E, SC.2, ET., PARTER, AP.
22, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E, BL.
9, AP. P03, CASUTA POSTALA
640, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500167, BRAȘOV, ROMANIA

ELECTROMANELE
(531)

Clasificare Viena:
26.11.13; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

Diet to go livram diete
(531)

Clasificare Viena:
11.01.01; 25.01.05; 27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, verde,
portocaliu, galben, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Consiliere cu privire la diete și nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, consultanță
profesională în materie de sănătate, furnizare
de informații despre consiliere în domeniul
dieteticii și alimentației, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutriție, furnizare
de informații despre suplimente dietetice și
nutritive, furnizare de informații referitoare la
nutriție, furnizare de servicii privind programe
de pierdere în greutate, orientare dietetică
și nutrițională, planificare și supraveghere a
dietei pentru scăderea în greutate, planificare și
supraveghere în materie de regimuri alimentare,
planificare de programe de scădere în greutate,
servicii consultative privind controlul greutății,
servicii consultative în domeniul dieteticii, servicii
de consiliere referitoare la diete, servicii de
consiliere pentru pierderea în greutate, servicii
de consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
servicii de dietetică, servicii de fizioterapie,
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servicii de gestionare a greutății, servicii de
planificare de regimuri de slăbit, servicii pentru
planificarea programelor de scădere în greutate,
servicii prestate de dieteticieni, tratamente
pentru controlul greutății.
───────

facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale,
furnizarea
de
recenzii
pentru
scopuri
de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2021 05253
12/07/2021
EXTREMOO MARKETING SRL,
STRADA MESTEACANULUI NR.
4, JUDEȚUL ILFOV, DOBROEȘTI,
ILFOV, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE PI –
CONSTANTIN CAMELIA SIMONA,
CALEA DOROBANȚILOR NR.
239, ET.6, CAMERA 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2021 05254
12/07/2021
BANCA COMERCIALA ROMANA
SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

BCR Casa Mea NaturA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.
───────

CASINO ALPHA More
than gambling reviews
(531)

Clasificare Viena:
26.03.07; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1E6AC6), negru (HEX #222222)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitatea, servicii de agenţie de
publicitate, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, oferirea de
informaţii de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, publicarea de
texte publicitare, promovarea vânzărilor pentru
terţi.
41. Furnizarea de facilităţi pentru cazinouri
(jocuri de noroc), servicii de club (divertisment
sau educaţie), servicii de jocuri de noroc,
servicii de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, organizarea de loterii, furnizarea

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2021 05255
12/07/2021
BRICOSTORE ROMANIA S.A.,
CALEA GIULESTI NR. 1-3, ETAJ
2, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

Recucerește-ți gradina!

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, scrierea de texte publicitare,
actualizarea
materialelor
de
publicitate,
optimizarea traficului site-urilor web, servicii
de telemarketing, căutarea de sponsorizări,
promovarea vânzarilor pentru terţi, publicitate
radio, închirierea de material publicitar,
publicarea de texte publicitare, relaţii publice,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, publicitate exterioară, organizarea de
târguri comerciale, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, sondaje
de opinie, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, servicii de comerţ online
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cu amănuntul online pentru filmele şi muzica
descărcabilă şi preînregistrată, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
servicii de comunicaţii corporative, servicii
de relaţii media, marketing în cadrul editării
produselor software, marketing, producţia de
clipuri publicitare, servicii de planificare a
programărilor (lucrări de birou), postarea de
afişe publicitare, ţinerea evidenţei contabile /
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor,
cercetare de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, studii de marketing,
servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, distribuirea de eşantioane,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
directă prin poştă, dezvoltarea de concepte
publicitare, demonstraţii cu produse, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiectele de construcţi,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, cercetări privind afacerile, consultanţă
în organizarea afacerilor, investigaţii privind
afacerile, evaluări ale afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2021 05256
12/07/2021
BRICOSTORE ROMANIA S.A.,
CALEA GIULESTI NR. 1-3, ET.
2, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

RECUCEREȘTEȚI BUCĂTĂRIA!

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, scrierea de texte publicitare,
actualizarea
materialelor
de
publicitate,
optimizarea traficului site-urilor web, servicii
de telemarketing, căutarea de sponsorizări,

promovarea vânzarilor pentru terţi, publicitate
radio, închirierea de material publicitar,
publicarea de texte publicitare, relaţii publice,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, publicitate exterioară, organizarea de
târguri comerciale, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, sondaje
de opinie, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, servicii de comerţ online
cu amănuntul online pentru filmele şi muzica
descărcabilă şi preînregistrată, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
servicii de comunicaţii corporative, servicii
de relaţii media, marketing în cadrul editării
produselor software, marketing, producţia de
clipuri publicitare, servicii de planificare a
programărilor (lucrări de birou), postarea de
afişe publicitare, ţinerea evidenţei contabile /
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor,
cercetare de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, studii de marketing,
servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, distribuirea de eşantioane,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
directă prin poştă, dezvoltarea de concepte
publicitare, demonstraţii cu produse, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiectele de construcţi,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, cercetări privind afacerile, consultanţă
în organizarea afacerilor, investigaţii privind
afacerile, evaluări ale afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2021 05257
12/07/2021
TERRAN SISTEME DE
ÎNVELITORI SRL, STR.
LAMINORIȘTILOR, NR. 163A, JUD.
CLUJ, CÂMPIA TURZII, CLUJ,
ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

TERRAN

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.
───────

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.11.02; 26.11.09;
29.01.14
(591) Culori revendicate:gri, gri închis, roşu,
galben, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Țigle, țigle din beton, țigle de acoperiș
nemetalice, țigle transparente din plastic, țigle
nemetalice, țigle ceramice smălțuite, țigle
ceramice pentru acoperiș, țigle de acoperiș,
nemetalice, țigle de piatră pentru acoperișuri,
țigle din argilă pentru acoperiș, țigle din mortar
de ciment pentru acoperiș, materiale pentru
acoperiș.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: țigle, țigle din beton, țigle
de acoperiș nemetalice, țigle transparente din
plastic, țigle nemetalice, țigle ceramice smălțuite,
țigle ceramice pentru acoperiș, țigle de acoperiș,
nemetalice, țigle de piatră pentru acoperișuri,
țigle din argilă pentru acoperiș, țigle din mortar
de ciment pentru acoperiș, materiale pentru
acoperiș, marketing promoțional, împărţirea
de eşantioane 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,

(540)

M 2021 05258
12/07/2021
UZINA MECANICA RAMNICU
VALCEA SA, PLATFORMA
INDUSTRIALĂ, NR. 1, JUD.
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

MANAROLA ristorante
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurant.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2021 05259
12/07/2021
SC CERTSING SA, ŞOS.
OLTENITEI NR. 107A, CORP C1,
ET. 1, CAMERA 16, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, CALEA DOROBANŢILOR
NR. 126-130, BL. 8, ET. 9, AP. 50,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010577,
ROMANIA

materie de securitate în tehnologia informației
- IT security, proiectare și implementare de
soluții de securitate în tehnologia informației
- IT security, proiectare și implementare de
registratură electronică, control de calitate și de
conformitate a transmisiilor de date.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

paper LESS webSIGN
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10
(591) Culori revendicate:gri (R 177 G 179 B
179), verde (R 0 G 170 B 19), roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe pentru calculator înregistrate sau
descărcabile, programe și produse informatice
(aplicații software) descărcabile, produse
(programe software) și aplicații destinate
transmiterii fișierelor prin poșta electronică și
criptării și atestării semnăturii electronice.
38. Telecomunicații (transmisiuni), transmitere
și transfer de date și de mesaje și de imagini
asistate de calculator, servicii de transmitere prin
registratura electronică, servicii de transmitere
prin rețele informatice.
42. Servicii de emitere a certificatelor pentru
semnătura electronică, prestarea de servicii
privind semnătura electronică, servicii de
identificare a subiecților care comunică în
rețele electronice, servicii destinate criptării și
identificării, verificării, confirmării și autentificări
datelor, mesajelor, imaginilor și atestării
semnăturilor electronice, servicii de control de
calitate și de conformitate a transmisiilor de
date, elaborarea programelor pentru calculator,
cercetare și dezvoltare de noi produse IT,
reconstituirea bazelor de date, închirierea
timpului de acces la un centru (server) pentru
baze de date, închirierea timpului de acces
la un calculator pentru manipularea datelor,
servicii de licențiere pentru produse informatice
(programe și aplicații software), consultanță în

(540)

M 2021 05260
12/07/2021
SC CERTSIGN SA, ŞOS.
OLTENIŢEI NR.107A, CORPC1,
ET.1, CAMERA 16, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, CALEA DOROBANŢILOR
NR. 126-130, BL. 8, AP. 50,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010577,
ROMANIA

paperLESS flowSIGN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe pentru calculator înregistrate sau
descărcabile, programe și produse informatice
(aplicații software) descărcabile, produse
(programe software) și aplicații destinate
transmiterii fișierelor prin poșta electronică și
criptării și atestării semnăturii electronice.
38. Telecomunicații (transmisiuni), transmitere
și transfer de date și de mesaje și de imagini
asistate de calculator, servicii de transmitere prin
registratura electronică, servicii de transmitere
prin rețele informatice.
42. Servicii de emitere a certificatelor pentru
semnătura electronică, prestarea de servicii
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privind semnătura electronică, servicii de
identificare a subiecților care comunică în
rețele electronice, servicii destinate criptării și
identificării, verificării, confirmării și autentificării
datelor, mesajelor, imaginilor și atestării
semnăturilor electronice, servicii de control de
calitate și de conformitate a transmisiilor de
date, elaborarea programelor pentru calculator,
cercetare și dezvoltare de noi produse IT,
reconstituirea bazelor de date, închirierea
timpului de acces la un centru (server) pentru
baze de date, închirierea timpului de acces
la un calculator pentru manipularea datelor,
servicii de licențiere pentru produse informatice
(programe și aplicații software), consultanță în
materie de securitate în tehnologia informației
- IT security, proiectare şi implementare de
soluţii de securitate în tehnologia informaţiei
- IT security, proiectare şi implementare de
registratura electronică, control de calitate şi de
conformitate a transmisiilor de date.

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2021 05262
12/07/2021
GRUP EDITORIAL LITERA
SRL, STRADA MOECIU NR.
7A, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

Crazy Shopping Day

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate
41. Educație, divertisment, activitați sportive și
culturale

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05261
12/07/2021
SOFT MEDIA SRL, STR. EROU
IANCU DUMITRU 17, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05263
12/07/2021
ION MARIUS BAIC, STR. MIRCEA
CEL BATRAN, NR. 7, BL. 15, AP.
14, SC. A, ETAJ 3, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, 510055, ALBA,
ROMANIA

Climasoft
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.19; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#124C87, HEX #00CCFF), verde (HEX
#41AE78)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. servicii de vânzare online cu echipamente
hvac pentru aplicatii rezidentiale, comerciale
si industriale: centrale de ventilatie cu
recuperare de caldura, panouri solare, pompe de
caldura, recuperatoare de caldura, ventilatoare,
panouri radiante, purificatoare si umidificatoare
aer, ventiloconvectoare, centrale tratare aer,
purificatoare apa cu osmoza inversa, filtre apa,
dedurizatoare apa, accesorii etc.
───────

Jocul cetății
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 20.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05264
12/07/2021
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN , NR.5, AP.17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2021 05265
12/07/2021
CERTOVET S.R.L., STR. LUCIAN
BLAGA, NR. 10 A, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR.51, SC.A, ET.1,
AP.4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

CERTOVET
ORIGINALLY FRUTTIA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.03.11; 25.03.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, rosu, verde
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu exceptia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 03.01.06;
03.01.08; 02.09.14
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii veterinare (consultanță profesională
în materie de-), servicii de informații veterinare
oferite pe internet, servicii de informare cu privire
la produsele farmaceutice veterinare, servicii de
informare cu privire la industria farmaceutică
veterinară, furnizare de informatii in domeniul
veterinar, servicii de asistență în domeniul
veterinar, servicii chirurgicale veterinare, servicii
de stomatologie veterinară, servicii veterinare,
servicii de chirurgie veterinară, asistență
medicală pentru animale, servicii de îngrijire a
animalelor, servicii de îngrijire a frumuseții pentru
animale, servicii de spitale pentru animale de
companie, saloane de îngrijire pentru animale
de companie, servicii de igienă și înfrumusețare
pentru animale, servicii de îmbăiere pentru
animale de companie, servicii de îngrijire a
animalelor de companie, servicii de consiliere
cu privire la îngrijirea animalelor, servicii de
analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru animale, servicii prestate de saloane de
frumusețe pentru animale de companie, servicii
de consiliere cu privire la îngrijirea animalelor de
companie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05266
12/07/2021
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE
DIN PLOIESTI, BLD. BUCURESTI,
NR.39, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

UNIVERSITATEA PETROLGAZE DIN PLOIESTI
ROMANIA Fondata in 1948
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 24.01.01;
26.01.01
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
───────

(531)

M 2021 05267
12/07/2021
GABRIELA ATODIRESEI, SAT
MĂGURA, BL.B1, SC.B, AP.12,
JUDETUL BACAU, COMUNA
MĂGURA, BACĂU, ROMANIA
LUPȘA SI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR.90, ET.1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

Clasificare Viena:
04.03.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
̆
35. Publicitate,
administra ̦tie
comerciala,
publicitate online, marketing afiliat, marketing
promo ̦tional, publicitate si̦ marketing, marketing
pentru evenimente, servicii de promovare,
servicii de publicitate, marketing si̦ promovare,
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu
servicii de vanzare
cu am anuntul
̂
̆ gradate, servicii de vanzare
̆
cani
cu amanuntul
̂ın legatur
̆ ă cu suporturi de mouse, servicii de
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu mouse-uri
vanzare
cu amanuntul
̂
̆
de calculator, servicii de vanzare
cu amanuntul
̂ın legatur
̆ ă cu huse de tip flip pentru telefoane
̂
̂ın
̆
mobile, servicii de vanzare
cu amanuntul
̆ ă cu huse din piele pentru tablete, servicii
legatur
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu huse
de vanzare
cu amanuntul
din piele pentru telefoane mobile, servicii de
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu huse pentru
vanzare
cu amanuntul
̂
̂ın
̆
laptopuri, servicii de vanzare
cu amanuntul
̆ ă cu huse pentru telefoane inteligente,
legatur
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu
servicii de vanzare
cu amanuntul
̂
huse pentru telefoane, servicii de vanzare
cu
̂ın legatur
̆
̆ ă cu huse pentru tablete,
amanuntul
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu
servicii de vanzare
cu amanuntul
̂
programe de jocuri video, servicii de vanzare
̂ın legatur
̆
̆ ă cu brelocuri, servicii
cu amanuntul
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu inele
de vanzare
cu amanuntul
si̦ lan ̦turi de chei si̦ brelocuri pentru acestea,
̂
̆ ă cu
servicii de vanzare
cu amă nuntul ̂ın legatur
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portchei (decora ̦tiuni mici sau brelocuri), servicii
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu car
̆ ̦ti,
de vanzare
cu amanuntul
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu
servicii de vanzare
cu amanuntul
̂
̆ ̦t i ilustrate, servicii de vanzare
̆
car
cu amanuntul
̂ın legatur
̂
̆ ă cu ghiozdane, servicii de vanzare
̂ın legatur
̆
̆ ă cu ghiozdane scolare,
cu amanuntul
̦
̂
̆ ă
servicii de vanzare
cu amă nuntul ̂ın legatur
cu bagaje, pungi, portofele si̦ alte accesorii,
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu
servicii de vanzare
cu amanuntul
̂
̂ın
̆
rucsacuri, servicii de vanzare
cu amanuntul
̂
̆ ă cu mini-rucsacuri, servicii de vanzare
legatur
cu
̂ın legatur
̆
̆ ă cu suporturi pentru car
̆ ̦t
amanuntul
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă
i, servicii de vanzare
cu amanuntul
̂
̆
cu cani,
servicii de vanzare
cu amă nuntul ̂ın
̂
̆ ă cu cani
̆ termos, servicii de vanzare
legatur
cu
̂ın legatur
̆
̆ ă cu că ni de cafea, servicii
amanuntul
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu cani
̆
de vanzare
cu amanuntul
̂
̂ın
̆
̆
de baut,
servicii de vanzare
cu amanuntul
̆ ă cu articole de ̂ımbrac
̆ aminte,
̆
legatur
servicii de
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu articole de
vanzare
cu amanuntul
̂ıncal
̂
̆ ̦taminte,
̆
servicii de vanzare
cu amă nuntul
̂ın legatur
̆ ă cu articole pentru acoperirea capului,
̂
̆ ă
servicii de vanzare
cu amă nuntul ̂ın legatur
̂ıncal
̆ ̦ti de ̂ımbrac
̆ aminte,
̆
̆ ̦taminte
̆
cu par
si̦ articole
̂
pentru acoperirea capului, servicii de vanzare
cu
̂ın legatur
̆
̆ ă cu jucarii
̆ de plus,
amanuntul
̦ servicii
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu jocuri,
de vanzare
cu amanuntul
̂
̆ ă
servicii de vanzare
cu amă nuntul ̂ın legatur
̂
cu jocuri de societate, servicii de vanzare
cu
̂ın legatur
̆
̆ ă cu mouse-uri pentru jocuri,
amanuntul
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu
servicii de vanzare
cu amanuntul
̂
̂ın
̆ ̦ti (jocuri), servicii de vanzare
̆
car
cu amanuntul
̂
̆ ă cu car
̆ ̦ti de joc, servicii de vanzare
legatur
cu
̂ın legatur
̆
̆ ă cu aparate pentru jocuri
amanuntul
̂
̆
video, servicii de vanzare
cu amanuntul
online
̂ın legatur
̂
̆ ă cu cani
̆ gradate, servicii de vanzare
̆
̆ ă cu suporturi
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂
̆
de mouse, servicii de vanzare
cu amanuntul
̆ ă cu mouse-uri de calculator,
online ̂ın legatur
̂
̆
servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
legă tură cu huse de tip flip pentru telefoane
̂
̆
mobile, servicii de vanzare
cu amanuntul
online
̂ın legatur
̆ ă cu huse din piele pentru tablete,
̂
̆
servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
̆ ă cu huse din piele pentru telefoane
legatur
̂
̆
mobile, servicii de vanzare
cu amanuntul
online
̂ın legatur
̆ ă cu huse pentru laptopuri, servicii
̂
̆ ă
de vanzare
cu amă nuntul online ̂ın legatur
cu huse pentru telefoane inteligente, servicii
̂
̆
̆ ă
de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂
cu huse pentru telefoane, servicii de vanzare
̆ ă cu huse
cu amă nuntul online ̂ın legatur
̂
̆
pentru tablete, servicii de vanzare
cu amanuntul
̆ ă cu programe de jocuri video,
online ̂ın legatur
̂
̆
servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
̂
̆ ă cu brelocuri, servicii de vanzare
legatur
cu
̆
̆ ă cu inele si̦ lan ̦turi
amanuntul
online ̂ın legatur
de chei si̦ brelocuri pentru acestea, servicii de

̂
̆
̆ ă cu
vanzare
cu amanuntul
online ̂ın legatur
portchei (decora ̦tiuni mici sau brelocuri), servicii
̂
̆
̆ ă
de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂
̆ ̦ti, servicii de vanzare
̆
cu car
cu amanuntul
̆ ă cu car
̆ ̦ti ilustrate, servicii
online ̂ın leg atur
̂
̆
̆ ă cu
de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂
̆
ghiozdane, servicii de vanzare
cu amanuntul
̆ ă cu ghiozdane ș colare, servicii
online ̂ın legatur
̂
̆
̆ ă
de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın legatur
cu bagaje, pungi, portofele si̦ alte accesorii,
̂
̆
servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
̂
̆ ă cu rucsacuri, servicii de vanzare
legatur
cu
̆
̆ ă cu mini-rucsacuri,
amanuntul
online ̂ın legatur
̂
̆
servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
̆ ă cu suporturi pentru car
̆ ̦ti, servicii de
legatur
̂
̆
̆ ă cu
vanzare
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂
̆
cani,
servicii de vanzare
cu amă nuntul online
̂ın legatur
̂
̆ ă cu cani
̆ termos, servicii de vanzare
̆
̆ ă cu cani
̆
cu amanuntul
online ̂ın legatur
de
̂
̆
cafea, servicii de vanzare
cu amanuntul
online
̂ın legatur
̂
̆ ă cu cani
̆ de baut,
̆
servicii de vanzare
̆
̆ ă cu articole de
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂ımbrac
̂
̆ ă minte, servicii de vanzare
̆
cu amanuntul
̆ ă cu articole de ̂ıncal
̆ ̦tă minte,
online ̂ın legatur
̂
̆
servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
̆ ă cu articole pentru acoperirea capului,
legatur
̂
̆
servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
̂ıncal
̆ ă cu par
̆ ̦ti de ̂ımbrac
̆ aminte,
̆
̆ ̦taminte
̆
legatur
si̦ articole pentru acoperirea capului, servicii de
̂
̆
̆ ă cu
vanzare
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂
̆ de plus,
̆
jucarii
cu amanuntul
̦ servicii de vanzare
̂
̆ ă cu jocuri, servicii de vanzare
online ̂ın legatur
̆
̆ ă cu jocuri de
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂
̆
societate, servicii de vanzare
cu amanuntul
̆ ă cu mouse-uri pentru jocuri,
online ̂ın legatur
̂
̆
servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
̂
̆ ă cu car
̆ ̦ti (jocuri), servicii de vanzare
legatur
̆
̆ ă cu car
̆ ̦ti de
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂
̆
joc, servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
̆ ă cu aparate pentru jocuri video.
legatur
38. Servicii de telecomunica ̦tii, furnizare de
acces la con ̦tinut, site-uri si̦ portaluri de internet,
servicii de telecomunica ̦tii prestate pe platforme
si̦ portaluri pe internet si̦ pe alte suporturi media,
transmisii audio, video si̦ multimedia prin internet
si̦ alte re ̦t ele de comunica ̦tii, difuzare de material
audio si̦ video pe internet, difuzare de programe
prin internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare ̂ın domeniul jocurilor electronice,
servicii de difuzare video, audio si̦ tv, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video si̦ audiovizual printr-o re ̦tea
globală de calculatoare., transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2021 05268
12/07/2021
GHINEŢ PROFESTETICA SRL,
STR. FERMEI, NR. 17K, PARTER,
CAM. 1, JUDEŢ IAŞI, MIROSLAVA,
IAȘI, ROMANIA
NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1,
ET. 3, AP. 11, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

PROFESTETICA
(531)

Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
1235C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), ţinerea evidenţei contabile /
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea

de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor
cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relaţii
media, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri publicitare,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale, publicitate exterioară, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), publicitate
cu plata per click, întocmirea ştatelor de
plată, consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
relaţii publice, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
promovarea vânzărilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, marketing
cu public ţintă, pregătirea documentaţiei
fiscale, servicii de depunere a documentaţiei
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fiscale, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ online.
41. Academii
(educaţie),
închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumuseţe, antrenare (instruire), organizarea
şi
susţinerea
colocviilor,
organizarea
şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi susţinerea congreselor, cursuri prin
corespondenţă, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
examinări referitoare la educaţie, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, tehnoredactare
computerizată electronică, organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de model pentru artişti,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment de
tip cosplay (joc costumat), instruire practică
(demonstraţii), publicarea cărţilor, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire, meditaţii,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
servicii educative, de divertisment şi sportive,
servicii educative şi de instruire, cursuri în
tehnici de înfrumuseţare, seminarii educative în
materie de terapii de înfrumuseţare, organizarea
de concursuri de frumusețe, divertisment de
tipul concursurilor de frumusețe, servicii de
organizare și coordonare de concursuri de
frumusețe, organizarea de cursuri de cosmetică,
organizarea de cursuri de formare, organizare
de cursuri, organizare de conferinţe, expoziţii şi
concursuri în scop cultural, educaţional sau de
divertisment, seminarii de pregătire în tehnicile
de coafură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05270
12/07/2021
VICTOR BEBIEN IMPEX SRL,
STR. MĂRĂŞEŞTI, 319, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA
WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VBI BUNATATI DIN ROMANIA
CAMARA BOIERULUI
(531)

Clasificare Viena:
01.01.03; 26.01.03; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
servicii de comerț si servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienți, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
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de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiză și cercetare de piață, servicii
de cercetare privind publicitatea, informare cu
privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
alimente pe bază de abonament.
39. Depozitare de alimente, servicii de
depozitare de alimente congelate, depozitare de
alimente congelate în magazii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2021 05271
12/07/2021
VLAPET SRL, STR. PICTOR
ANDREESCU NR. 43 B, JUDEŢ
GIURGIU, GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA
ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, GHERGHITEI,
NR 1, BL 94B, SC B, AP 76,
SECTOR 2, BUCURESTI, 022511,
ROMANIA

FAVER style
Distinctive Personality
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06
(591) Culori revendicate:galben auriu,
portocaliu, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte brodate, confecții, îmbrăcăminte,
șaluri, tricotaje, tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
uniforme, șepci sportive, costume sportive
pentru jogging, tricouri sportive fără mâneci,
articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), jachete sport, pantaloni sport,
hanorace sport, bluze sport, bustiere sport,
echipament sportiv, îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, șepci
și căciuli pentru sport, costume impermeabile
pentru sporturi pe apă, șosete, șosete
pentru sport, fulare (îmbrăcăminte), mănuși
(articole de îmbrăcăminte), maiouri sportive,
articole de îmbrăcăminte din piele, articole de
îmbrăcăminte din imitație de piele, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
îmbrăcăminte de sport (care nu include
mănușile de golf), îmbrăcăminte şi părţi

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/07/2021

ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), imbrăcăminte formală
de seară, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, imbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelo, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, corsete (lenjerie),
costume, costume bărbătești și taioare, costume
de gala, costume de plajă, costume de seară,
costume informale (casual), jachete casual,
jachete de seară, imbrăcăminte pentru fete,
esarfe, jachete (îmbrăcăminte), jachete groas,
jachete impermeabile, jachete pentru barbate,
jachete pentru femei, jachete scurte, groase, de
iarnă, jachete, mantouri, jeanși denim, lenjerie
de corp, paltoane, pantaloni de corp, pantaloni
de ocazie, pantaloni de sport, pantaloni scurți
(articole de îmbrăcăminte), ponchouri, rochii de
bal, sacouri de gala, tinută stil casual, uniforme
profesionale, berete, jobene, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de soare, sepci (articole
de îmbrăcăminte), turbane.
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, management promoțional pentru
personalități sportive, promovare de competiții
și evenimente sportive, servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la tricotaje, tricoturi si haine tricotate,
adunarea impreuna a unor bunuri oferite
altora spre vanzare (exceptând trasnportul lor),
cu posibilitatea unor vizionari convenabile a
acestora de catre clienti, prezentarea produselor
si serviciilor prin orice mijloace de comunicare,
promovarea bunurilor altora, licente de servicii
si produse pentru terti, punerea împreună
spre beneficiul altora a unei varietăţi de
produse si servicii, permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în

magazine, lant de magazine, la standuri, ori
pe bază de comandă prin poştă, internet
sau prin alte mijloace de comunicaţii, servicii
de intermediere comercială între clienţi şi
prestatori de servicii şi producătorii de bunuri,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, organizarea de expoziţii, targuri,
prezentari de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, managementul afacerilor,
servicii de intermediere comercială între clienţi ,
prestatorii de servicii şi producătorii de bunuri,
în special, in cadrul centrelor comerciale, mallurilor, galeriilor comerciale, targurilor de produse,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcămint, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, realizare de expoziţii
în scopuri comerciale, organizare de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de consultanţă în domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ şi de instruire),
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de comenzi
online, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05272
12/07/2021
SC TAILOR SHOP SRL, STR.
VIȘAN NR. 104 C, AP.7, JUDETUL
IASI, IAȘI, 700282, IAȘI, ROMANIA

pătrățel
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Copii (rucsacuri pentru purtat -), rucsacuri
pentru transportat copii, genți, genți de mână,
genți din piele, genți de pânză, genți de umăr,
genți pentru școlari, genți din pânză, genți de
umăr pentru copii, genți de mână (poșete),
poșete mici (genți de mână), ghiozdane,
ghiozdane școlare, rucsacuri, mini-rucsacuri,
rucsacuri mici, rucsacuri de zi.
24. Prosoape pentru copii din material textil,
prosoape (textile) pentru copii mici, cuverturi
pentru paturi pentru copii, baldachine pentru
pătuțuri de copii, lenjerie de pat, lenjerie pentru
pătuțuri, baldachine (lenjerie de pat), așternuturi
de pat (lenjerie), cuverturi matlasate (lenjerie
de pat), lenjerie de pat pentru bebeluși, lenjerie
de pat și pături, lenjerie de masă din materiale
textile, lenjerie de casă, inclusiv prosoape de
față, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
articole de menaj textile (lenjerie de masă),
șervete din material textil (lenjerie de masă),
lenjerie de masă (cu excepția celei din hârtie),
etichete din materiale textile pentru prindere pe
lenjerie, lenjerie de masă, cu excepția celei din
hârtie, lenjerie de pat de unică folosință din
material textil, fețe decorative pentru perne, fețe
de plapumă, fețe de masă, fețe de pernă, fețe de
pernă, fețe de pernă (fețe de pernă tip plic), fețe
de masă de damasc, fețe de masă din materiale
textile, lenjerii de pat și fețe de mese.
25. Pantaloni pentru copii, îmbrăcăminte pentru
copii, haine pentru copii, salopetă de copii,
încălțăminte pentru copii, pantaloni pentru copii
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
copii, haine de stradă pentru copii, costume
de baie pentru copii, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, rochii pentru sugari și copii mici,
șosete pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, bavete pentru
copii (nu din hârtie), articole de purtat pe
cap pentru copii, pantaloni salopetă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte tip body
pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte dintro singură piesă pentru sugari și copii mici,
bluze, bluze sport, bluze scurte, bluze de
trening, bluze cu glugă, bluze de corp, bluze
pentru gravide, bluze cu guler înalt, bluze cu
guler pe gât, bluze sport cu mâneci scurte,
cămăși, cămăși de costum, cămăși cu nasturi,
cămăși stil sport, cămăși din tricot, cămăși
pentru costum, cămăși pentru gravide, cămăși
de noapte, gulere detașabile pentru cămăși,
topuri (cămăși fără mâneci), cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși din materiale țesute, cămăși

purtate peste îmbrăcăminte, camasi cu maneca
lunga, cămăși din catifea reiată, cămăși cu guler
fără nasturi, cămăși de noapte pentru femei,
cămăși care se poartă fără cravată, rochii și
cămăși de damă pentru plajă, sarafane (rochii),
rochii drepte, rochii din piei, rochii de plajă,
rochii de bal, rochii pentru femei, rochii pentru
gravide, rochii din piele, salopete, salopete
scurte, salopete de schi, pantaloni salopetă cu
pieptar, salopete umplute cu puf, fuste, fustepantalon, fuste mini, fuste plisate, fuste tip tenis
(fuste cu pantalon scurt), pantaloni, pantaloni
colanți, pantaloni scurți, pantaloni lungi, egări
(pantaloni), pantaloni impermeabili, pantaloni
sport, pantaloni largi, pantaloni mulați, pantaloni
bufanți scurți, pantaloni de trening, pantaloni
de schi, pantaloni din piele, trening (pantaloni
de), pantaloni de ploaie, pantaloni de sport,
pantaloni de corp, pantaloni de pijama, pantaloni
de zăpadă, pantaloni foarte scurți, pantaloni
pentru gravide, pantaloni scurți pentru sport,
pantaloni scurți pentru tenis, pantaloni colanți
pentru gravide, pantaloni scurți pentru gravide,
pantaloni de trening scurți, pantaloni scurți din
material plușat, pantaloni de purtat pe deasupra,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni de schi cu bretele, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni de trening cu
bandă elastică, pantaloni de jogging (articole
de îmbrăcăminte), tricouri, tricouri polo, tricouri
imprimate, tricouri de tenis, tricouri tip polo,
tricouri de fotbal, tricouri pentru fotbal, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri sportive fără mâneci,
combinezoane, combinezoare (îmbrăcăminte),
combinezoane de protecție, combinezoane
de schi, combinezoane (lenjerie intimă),
combinezoane pentru bebeluși, combinezoane
(lenjerie de corp), geci, geci " bomber ",
geci din piele, geci fără mâneci, geci de puf,
geci cu mâneci, jachete, jachete sport, jachete
(îmbrăcăminte), jachete impermeabile, jachete
groase, jachete lungi, jachete cămașă, jachete
safari, jachete casual, jachete pentru schi,
jachete de stradă, jachete de seară, jachete
din denim, jachete de safari, jachete din tricot,
jachete de trening, jachete din polar, jachete
pentru femei, jachete pentru costume, jachete
matlasate (articole vestimentare), jachete cu
două fețe, jachete impermeabile pentru vremea
rea, jachete din piele de oaie, jachete scurte,
groase, de iarnă, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), paltoane, pijamale pentru fetițe,
îmbrăcăminte pentru fete, haine de stradă
pentru fete, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, haine de stradă pentru băieți, pelerine,
pelerine impermeabile, pelerine damă, cape și
pelerine, pelerine de damă, bavete cu mâneci,
nu din hârtie, veste, veste matlasate, veste
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de piele, veste cu umplutură de puf, veste
din fleece, sacouri de gală, sacouri sport,
costume, costume de plajă, costume de înot,
costume de baie, costume pentru înot, costume
pentru ploaie, costume de damă, costume
informale (casual), costume de ploaie, costume
de halloween, costume din piele, costume de
bebeluși, costume de plajă, costume de seară,
costume de baie întregi, costume de bal mascat,
costume de baie pentru femei, costume dintro singură piesă, costume de bal mascat și
de halloween, costume utilizate în jocurile cu
interpretare de roluri, costume de baie întregi cu
bureți pentru sutien, robă de botez, halate pentru
botez, pălării, pălării mici, pălării de plajă, pălării
de soare, pălărioare de soare, botoșei, botoșei
tricotați pentru bebeluși, botoșei (încălțăminte
din lână pentru bebeluși), balerini (încălțăminte),
încălțăminte de stradă, articole de încălțăminte,
încălțăminte pentru femei, balerini (încălțăminte
de damă), sandale, sandale pentru bebeluși,
sandale de damă, bavete din pânză, bluzoane,
lenjerie pentru gravide, corsete (lenjerie de corp),
burtiere (lenjerie de corp), lenjerie de corp pentru
bebeluși, body-uri (lenjerie de corp), boxeri
pentru băieți (lenjerie intimă), lenjerie intimă și de
noapte, lenjerie intimă, lenjerie de corp.

(210)
(151)
(732)

───────

(531)

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2021 05273
12/07/2021
RAZVAN COSMIN POPA, STR.
TRAIAN NR. 165A, JUDETUL
MEHEDINTI, DROBETA TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

webset

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, dezvoltare software,
programare și implementare, proiectare, creare
și programare de pagini web, proiectare și
dezvoltare de sisteme informatice, design de
site-uri web, design de pagini principale și pagini
web, creare și design de site-uri web pentru
terți, proiectare și design grafic pentru crearea
paginilor web pe internet, proiectare și design
grafic pentru crearea site-urilor web.
───────

(740)

(540)

M 2021 05274
12/07/2021
FERENȚ I. IOAN-OVIDIU
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ,
STR. BANU UDREA, NR. 2,
BLOC G7, SCARA 1, ETAJ 1,
APARTAMENT 7, SECTORUL 3,
BUCUREȘTI, 031273, ROMANIA
ZVD INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. BIANU IOAN NR. 27,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011091,
ROMANIA

RIVER MEDIA
Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.16
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#c6e9fa, #0061a7), verde (HEX
#7ac041), alb (HEX #fdfdfd)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Fotografii, fotografii imprimate, albume foto
mini, albume fotografice, reproduceri fotografice,
suporturi pentru fotografii, albume.
41. Fotografie, servicii ale unui fotograf, servicii
de înregistrare video, servicii de producție video,
servicii de înregistrare audio și video, servicii de
editare audio și video, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, fotografii de
tip portret, servicii de filmare video evenimente,
servicii de fotografie evenimente, producție
de programe de televiziune, producție de
efecte speciale pentru televiziune, producție
de emisiuni de televiziune, producție de
televiziune, creare (redactare) de podcast-uri,
creare (redactare) de conținut pentru podcasturi,
producție de înregistrări audio, producere de
programe audio, editare de înregistrări audio,
servicii de înregistrări audio, producție de
înregistrări audiovizuale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2021 05275
12/07/2021
CRISBAND SRL, STR. VICTORIEI
NR. 125, JUDETUL BUZAU,
RAMNICU SARAT, 125300,
BUZĂU, ROMANIA

ODEON DIN BUZAU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Difuzare de programe de divertisment
preînregistrate, divertisment muzical, furnizare
de conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul casetelor audio, impresariat artistic
pentru artiști de spectacol, organizare de
divertisment pentru nunți, organizare de activități
de divertisment, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente muzicale, producție audio,
video și multimedia și fotografie, servicii de
compoziții muzicale, servicii de divertisment
oferite de muzicieni, servicii de divertisment
sub formă de înregistrări muzicale, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de spectacole în direct, servicii în
domeniul producției de spectacole, administrare
(organizare) de activități culturale, producția de
muzică.
───────

