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Cereri Mărci publicate în 21/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02962 14/04/2021 MUZEUL VRANCEI Mausoleul Eroilor Mărăşeşti

2 M 2021 02966 14/04/2021 CTE SOLUTION - UTILAJE
SPECIALIZATE S.R.L.

CTE DEFENCE

3 M 2021 02967 14/04/2021 CTE RENT UTILAJE
SPECIALIZATE S.R.L.

CTE Rent

4 M 2021 03045 14/04/2021 GABRIEL CRISTIAN SIMION DEL FIN

5 M 2021 03046 14/04/2021 VPK GROUP VPK

6 M 2021 03047 14/04/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR.Mindfulness financiar.

7 M 2021 03048 14/04/2021 ROMVAC COMPANY SA IMUNOZEOMILK

8 M 2021 03049 14/04/2021 ROMVAC COMPANY SA PROPOLFRESH

9 M 2021 03050 14/04/2021 ROMVAC COMPANY SA POLIZEOBIOTIC

10 M 2021 03051 14/04/2021 ROMVAC COMPANY SA STOMATRAT

11 M 2021 03052 14/04/2021 ROMVAC COMPANY SA JOLIEDERM

12 M 2021 03053 14/04/2021 NOMAD EXPERIENCE SRL BALCANII CU PETRU

13 M 2021 03054 14/04/2021 NOMAD EXPERIENCE SRL expore-truewines.ro

14 M 2021 03055 14/04/2021 NOMAD EXPERIENCE SRL True Wines authentic wine
experiences

15 M 2021 03056 14/04/2021 NOMAD EXPERIENCE SRL Nomad Experience

16 M 2021 03057 14/04/2021 FUNNY AND JOY FUTURE
CAM SRL

simply joy

17 M 2021 03058 14/04/2021 BUSINESS GSM CENTER
S.R.L.

BUSINESS GSM CENTER

18 M 2021 03060 14/04/2021 ASTRADA VISION SRL Astrada Shop

19 M 2021 03061 14/04/2021 NINA STAR FILIALA
VOLUNTARI SRL

NEVERMORE

20 M 2021 03062 14/04/2021 STOP SRL ALEZZI YACHT

21 M 2021 03063 14/04/2021 PAVEL GOLOVIN OLGUŢA PRODUSE
DELICIOASE

22 M 2021 03064 14/04/2021 CORVINUS INTERNATIONAL
S.R.L.

GOODEATS.RO

23 M 2021 03065 14/04/2021 GRUPUL DE DISTRIBUTIE ETA
SRL

eta ÎMPREUNĂ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 03066 14/04/2021 EVA GREEN POWER SRL ZEED

25 M 2021 03067 14/04/2021 CORVINUS INTERNATIONAL
S.R.L.

GOODEATS

26 M 2021 03068 14/04/2021 CATALIN-PAUL STANCIU OAIA NEAGRĂ

27 M 2021 03069 14/04/2021 PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL PARLIAMENT BLUE STAR
Ediție Aniversară

28 M 2021 03070 14/04/2021 CRISTINA-ADRIANA NEGREA criptopedia TOTUL DESPRE
CRYPTO

29 M 2021 03071 14/04/2021 S.C. BESMART TRADING
IMPORT EXPORT S.R.L.

marcosm

30 M 2021 03072 14/04/2021 SC SEREX SRL HERA

31 M 2021 03073 14/04/2021 MVA SQUEEZED SRL LOTCA RESTAURANT
PESCĂRESC

32 M 2021 03074 14/04/2021 PAVEL-VASILE SINTEAN GIFT4YOU

33 M 2021 03075 14/04/2021 SARDA FISH SRL CHERHANA AGIGEA

34 M 2021 03076 14/04/2021 TRADITIONAL PLUS SRL Măiastra

35 M 2021 03077 14/04/2021 TRADITIONAL PLUS Măiastra
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(210) M 2021 02962
(151) 14/04/2021
(732) MUZEUL VRANCEI, STR.

REPUBLICII NR.8, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

Mausoleul Eroilor Mărăşeşti

(531) Clasificare Viena:
07.05.25; 24.07.03; 24.13.02; 05.01.01;
05.01.08; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, verde
deschis, verde închis, gri, maro, roşu,
alb. galben

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

40. Fabricarea personalizată a bunurilor la
comandă, servicii de imprimare cu imaginea şi
numele - Mausoleul Eroilor Mărășești.
41. Servicii de educaţie adresate persoanelor,
servicii care au ca scop principal
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, prezentarea în scopuri culturale sau
educaţionale a lucrărilor de artă vizuală sau de
literatură.

───────

(210) M 2021 02966
(151) 14/04/2021
(732) CTE SOLUTION - UTILAJE

SPECIALIZATE S.R.L., ȘOS.
BUCUREȘTI NR. 57, PARTER, SAT
CIOROGÂRLA, JUDEȚUL ILFOV,
COMUNA CIOROGÂRLA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CTE DEFENCE
(531) Clasificare Viena:

27.05.17; 26.13.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone

reflecting pond), bej (Pantone
Champagne Beige)

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

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, publicitate, producţia de
clipuri publicitare, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la sportivi, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de agenţie de
informaţii comerciale, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, marketing,
servicii de lobby comercial, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, publicitate cu plata per click, servicii
de achiziţie pentru terţi, publicarea de texte
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
sistematizarea informaţiilor în baza de date
computerizate, scrierea de texte publicitare,
licitare, închirierea panourilor de afişaj, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, demonstraţii
cu produse, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou.

───────
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SPECIALIZATE S.R.L., ŞOS.
BUCUREŞTI NR. 57, BIROU 2.12,
ET. 2, SAT CIOROGARLA, JUD.
ILFOV, COMUNA CIOROGARLA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CTE Rent

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.15.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
Reflecting pond), verde (Pantone Lime
zest)

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

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, publicitate, producţia de
clipuri publicitare, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la sportivi, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de agenţie de
informaţii comerciale, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, marketing,
servicii de lobby comercial, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, publicitate cu plata per click, servicii
de achiziţie pentru terţi, publicarea de texte
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
sistematizarea informaţiilor în baza de date
computerizate, scrierea de texte publicitare,
licitare, închirierea panourilor de afişaj, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, demonstraţii
cu produse, negocierea contractelor de afaceri

pentru terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou.

───────

(210) M 2021 03045
(151) 14/04/2021
(732) GABRIEL CRISTIAN SIMION, STR.

MAȘINA DE PÂINE NR. 16, BL.
OD35, SC. 1, AP. 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI , 021134, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI , 020547,
ROMANIA

(540)

DEL FIN

(531) Clasificare Viena:
18.03.16; 27.05.01; 26.01.04

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

14. Instrumente pentru măsurarea timpului,
ceasuri, ceasuri de mână, ceasuri mecanice,
ceasuri digitale comandate electronic, ceasuri
pentru activități sportive, ceasuri electrice,
ceasuri digitale, ceasuri automate, ceasuri din
metale prețioase, accesorii pentru ceasuri, piese
pentru ceasuri.

───────

(210) M 2021 02967
(151) 14/04/2021
(732) CTE RENT UTILAJE
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(210) M 2021 03046
(151) 14/04/2021
(732) VPK GROUP, OUDE BAAN 120,

DENDERMONDE, 9200, BELGIA
(740) ROMINVENT S.A., STRADA ERMIL

PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

(540)
VPK

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

16. Hârtie, carton, carton ondulat, produse
de imprimerie, cutii confecţionare din carton
ondulat, ambalaje din carton sau hartie, orice tip
de cutii şi recipiente din carton plan şi ondulat,
carton de ambalat, cutii, cutii pentru ambalare,
cutii pliabile, cutii in forma plata, cutii asamblate,
cutii pentru depozitare, cutii de împachetat, huse
pentru ambalat, recipiente pentru ambalare,
hârtie de căptuşire pentru împachetare,
materiale pentru confectionare de ambalaje din
carton ondulat, materiale microondulate pentru
ambalat, ambalaje multistrat, ambalaj pentru
protecţie, materiale de ambalat cu căptuşeală
rigidă, materiale imprimate de ambalat, săculeţe
folosite ca materiale de ambalat, folii din hârtie
pentru ambalat, folii din materiale plastice pentru
ambalaj, ambalaje pentru sticle, ambalatoare
pentru sticle, recipiente de ambalat bobinate în
spirală, ambalaje etanse, ambalaje vidate din
carton, ambalaj ermetic din hârtie, ambalaje
ermetic din plastic, articole din hartie pentru
ambalat, articole din plastic folosite la ambalare,
carton, articole din carton pentru ambalare,
materiale de carton pentru utilizare la ambalat,
ambalaj de carton, tuburi din carton, articole din
carton pentru afisaj, articole de carton pentru
impachetare, bannere din carton, bannere de
afişaj fabricate din carton, coli din carton pentru
afişarea infrormaţiilor, genti pentru transport din
carton, dosare din carton, cutii din carton pentru
depozitare, de uz domestic, suporturi din carton,
coli din carton, recipiente de transport din carton,
organizatoare din carton pentru depozitare,
carton presat, carton reciclat, materiale de
împachetat, din plastic, hârtie sau carton.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata de hârtie, carton, ambalaje din hârtie sau
carton, cutii din carton sau hârtie, standuri de
prezentare, obţinerea şi prelucrarea automată
a datelor, pentru alte persoane, cu privire
la ambalare, materiale de ambalat şi cerinţe
legate de ambalat, servicii de cercetare a
pieţei pentru terţi, în domeniul proiectării de
ambalaje, servicii de gestionare a informaţiilor

referitoare la afaceri, pregătirea documentelor
de transbordare şi a facturilor, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, dezvoltare
de comunicaţii de marketing promoţionale.
39. Transport, servicii de transport, ambalare
şi depozitarea mărfurilor, în special folosind
hârtie, carton şi produse din aceste materiale
şi recipiente şi ambalaje de orice fel, distribuţie
şi depozitare de cutii, recipiente şi articole
din hârtie şi carton, servicii de împachetare
şi ambalare, servicii de consiliere privind
ambalarea produselor, servicii de ambalare în
recipiente din carton pentru ambalare și în
recipiente din hârtie pentru ambalat, închiriere de
containere de depozitare, informaţii în domeniul
depozitării.

───────

(210) M 2021 03047
(151) 14/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060013, ROMANIA

(540)
BCR.Mindfulness financiar.

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 03048
(151) 14/04/2021
(732) ROMVAC COMPANY SA, ŞOS.

CENTURII NR. 7, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ROMANIA

(540)
IMUNOZEOMILK

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

5. Produse farmaceutice și veterinare,
suplimente dietetice proteice.

───────
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(210) M 2021 03049
(151) 14/04/2021
(732) ROMVAC COMPANY SA, ŞOS.

CENTURII NR. 7, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ROMANIA

(540)
PROPOLFRESH

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

5. Produse farmaceutice și veterinare, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii.

───────

(210) M 2021 03050
(151) 14/04/2021
(732) ROMVAC COMPANY SA, ŞOS.

CENTURII NR. 7, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ROMANIA

(540)
POLIZEOBIOTIC

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

5. Produse farmaceutice și veterinare,
suplimente dietetice proteice.

───────

(210) M 2021 03051
(151) 14/04/2021
(732) ROMVAC COMPANY SA, ŞOS.

CENTURII NR. 7, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ROMANIA

(540)
STOMATRAT

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

5. Produse farmaceutice și veterinare, extracte
de plante pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 03052
(151) 14/04/2021
(732) ROMVAC COMPANY SA, ŞOS.

CENTURII NR. 7, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ROMANIA

(540)
JOLIEDERM

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

5. Produse farmaceutice și veterinare, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii.

───────

(210) M 2021 03053
(151) 14/04/2021
(732) NOMAD EXPERIENCE SRL,

STR. INOVATORILOR NR. 12,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BALCANII CU PETRU

(531) Clasificare Viena:
01.03.02; 06.01.02; 05.01.16; 07.01.09;
27.05.01

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, marketin, publicitate
pentru turism, publicitate online, organizarea de
targuri și expoziții în scopuri publicitare.
41. Publicarea de texte, altele decât cele
publicitare, publicarea de texte pe internet,
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altele decât textele publicitare, publicarea de
concursuri online.
42. Crearea de domenii de internet, crearea
de pagini de internet, platforme de internet ca
serviciu.

───────

(210) M 2021 03054
(151) 14/04/2021
(732) NOMAD EXPERIENCE SRL,

STR. INOVATORILOR NR. 12,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
expore-truewines.ro

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, marketing, publicitate
pentru turism, strângerea la un loc, în folosul
terților, prin intermediul punctelor de vânzare cu
ridicata, a unei game variate de produse.
41. Publicarea de texte, altele decât cele
publicitare, publicarea de texte pe internet, altele
decât textele publicitare, publicarea de texte
despre servicii de turism, altele decât cele
publicitare.
42. Crearea de domenii de internet, crearea
de pagini de internet, platforme de internet, ca
serviciu, pentru servicii de turism.

───────

(210) M 2021 03055
(151) 14/04/2021
(732) NOMAD EXPERIENCE SRL,

STR. INOVATORILOR NR. 12,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

True Wines authentic
wine experiences

(531) Clasificare Viena:
11.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485
C), gri

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
respectiv: vinuri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, marketing, strângerea
la un loc, în folosul terților, prin intermediul
punctelor de vânzare cu ridicata, a unei game
variate de produse.
42. Crearea de domenii de internet, crearea
de pagini de internet, platforme de internet ca
serviciu.

───────
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(210) M 2021 03056
(151) 14/04/2021
(732) NOMAD EXPERIENCE SRL,

STR. INOVATORILOR NR. 12,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Nomad Experience

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, marketing, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, prin intermediul
punctelor de vânzare cu ridicata, unei game
variate de produse, publicitate pentru servicii de
turism.
39. Servicii privind furnizarea de informaţii
privind călătoriile, furnizarea de informaţii cu
privire la serviciile de turism, servicii de informare
pentru tururile de vizitare a obiectivelor turistice.

───────

(210) M 2021 03057
(151) 14/04/2021
(732) FUNNY AND JOY FUTURE CAM

SRL, STR. GHINDEI NR. 2, JUDEŢ
PRAHOVA, BREAZA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
simply joy

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

11. Aparate de iluminatlumini pentru acvarii,
lămpi cu lumină rece, corpuri de iluminat
pentru plafoane, lampi standard/lampi de podea,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
lămpi electrice, lămpi, felinare pentru iluminat,
aparate de iluminat cu diode luminiscente (led),
aparate şi instalaţii de iluminat, sterilizatoare,
tuburi luminoase pentru iluminat, lămpi cu raze
ultraviolete, nu cele pentru scopuri medicale,
dezumidificatoare.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi

pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice.

18. Bagaje şi genţi de transport, umbrele de
ploaie şi de soare, bastoane, bice, harnaşament
şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online.

───────

(210) M 2021 03058
(151) 14/04/2021
(732) BUSINESS GSM CENTER S.R.L.,

STR. BISERICII NR. 20, JUDEŢ
SIBIU, AVRIG, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

BUSINESS GSM CENTER

(531) Clasificare Viena:
16.01.25; 14.03.20; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate şi descarcabile,
software de calculator, suporturi media
digitale sau analogice de înregistrare şi
de stocare fără conţinut, adaptoare audio,
adaptoare coaxiale, adaptoare usb, cabluri
adaptoare (electrice), adaptoare pentru prize,
adaptoare de baterii, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
pentru telefoane, adaptoare de radiofrecvenţă,
adaptoare de reţele informatice, adaptoare
de curent alternativ, cabluri adaptoare pentru
căşti, adaptoare de gen sub formă de
adaptoare electrice, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare de gen [adaptoare de
cabluri] pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru cârduri de memorie flash, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, adaptoare
pentru accesul la reţele fără fir, cablu coaxial,
cablaj electric, cabluri telefonice, cabluri optice,
cabluri usb, cabluri scart, cabluri video, cabluri
audio, cabluri prelungitoare, cabluri electronice,
cabluri electrice, modemuri cu cablu, joncţiuni
de cablu pentru cabluri electrice, cabluri
de telecomunicaţii, cabluri telefonice electrice,
cablare de reţea, conectori de cabluri, cabluri
de conectare, cabluri usb luminoase, cabluri
şi fire, cabluri de fibră optică, cabluri din fibră
optică, cabluri cu fibră optică, mufe pentru cabluri
electrice, conectori pentru cabluri electrice,
conectori pentru cabluri coaxiale, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de extensie pentru
telefon, cabluri de conectare pentru telefon,
cabluri usb pentru telefoane mobile, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, bănci de încărcare,
baze pentru încărcare, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatoare
(încărcătoare pentru - electrice), încărcătoare
de reţele de alimentare, încărcătoare rapide
pentru dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, încărcătoare de

baterii de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, telefoane inteligente, inele inteligente,
tastaturi pentru telefoane inteligente, software
pentru telefoane inteligente, căşti pentru
telefoane inteligente, afişaje pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
camere video pentru telefoane inteligente,
joystickuri adaptate pentru telefoane inteligente,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
căşti cu microfon pentru telefoane inteligente,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, aplicaţii software descarcabile pentru
telefoane inteligente, căşti fără fir pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente, telefoane inteligente
sub formă de ceas de mână, protecţii de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente, folii
de protecţie cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, brăţări
inteligente care transmit date către telefoane
inteligente, baterii pentru telefoane, huse pentru
telefoane.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei şi de uz sanitar, luminatoare led, lămpi cu
led, benzi cu led, lămpi de siguranţă cu leduri,
becuri cu led, becuri fluorescente, becuri de
iluminat.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare
fără conţinut, telefoane, adaptoare audio,
adaptoare coaxiale, adaptoare usb, cabluri
adaptoare (electrice), adaptoare pentru prize,
adaptoare de baterii, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
pentru telefoane, adaptoare de radiofrecvenţă,
adaptoare de reţele informatice, adaptoare
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de curent alternativ, cabluri adaptoare pentru
căşti, adaptoare de gen sub formă de
adaptoare electrice, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru cârduri de memorie flash, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, adaptoare
pentru accesul la reţele fără fir, cablu coaxial,
cablaj electric, cabluri telefonice, cabluri optice,
cabluri usb, cabluri scart, cabluri video, cabluri
audio, cabluri prelungitoare, cabluri electronice,
cabluri electrice, modemuri cu cablu, joncţiuni
de cablu pentru cabluri electrice, cabluri
de telecomunicaţii, cabluri telefonice electrice,
cablare de reţea, conectori de cabluri, cabluri
de conectare, cabluri usb luminoase, cabluri
şi fire, cabluri de fibră optică, cabluri din fibră
optică, cabluri cu fibră optică, mufe pentru cabluri
electrice, conectori pentru cabluri electrice,
conectori pentru cabluri coaxiale, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de extensie pentru
telefon, cabluri de conectare pentru telefon,
cabluri usb pentru telefoane mobile, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, bănci de încărcare,
baze pentru încărcare, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
acumulatoare electrice, încărcătoare de reţele
de alimentare, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, telefoane inteligente, inele inteligente,
tastaturi pentru telefoane inteligente, software
pentru telefoane inteligente, căşti pentru
telefoane inteligente, afişaje pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
camere video pentru telefoane inteligente,
joystickuri adaptate pentru telefoane inteligente,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
căşti cu microfon pentru telefoane inteligente,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, aplicaţii software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căşti fără fir pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente, telefoane inteligente
sub formă de ceas de mână, protecţii de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente, folii
de protecţie cu cristale lichide pentru telefoane

inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, brăţări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, baterii pentru telefoane, huse pentru
telefoane, aparate şi instalaţii de iluminat, de
incălzit, de răcit, de producere a vaporilor, de
coacere, de uscare, de refrigerare, de ventilare,
de distribuire a apei şi de uz sanitar, luminatoare
led, lămpi cu led, benzi cu led, lămpi de siguranţă
cu leduri, becuri cu led, becuri fluorescente,
becuri de iluminat permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare
fără conţinut, telefoane, adaptoare audio,
adaptoare coaxiale, adaptoare usb, cabluri
adaptoare (electrice), adaptoare pentru prize,
adaptoare de baterii, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
pentru telefoane, adaptoare de radiofrecvenţă,
adaptoare de reţele informatice, adaptoare
de curent alternativ, cabluri adaptoare pentru
căşti, adaptoare de gen sub formă de
adaptoare electrice, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare de gen [adaptoare de
cabluri] pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru cârduri de memorie flash, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, adaptoare
pentru accesul la reţele fără fir, cablu coaxial,
cablaj electric, cabluri telefonice, cabluri optice,
cabluri usb, cabluri scart, cabluri video, cabluri
audio, cabluri prelungitoare, cabluri electronice,
cabluri electrice, modemuri cu cablu, joncţiuni
de cablu pentru cabluri electrice, cabluri
de telecomunicaţii, cabluri telefonice electrice,
cablare de reţea, conectori de cabluri, cabluri
de conectare, cabluri usb luminoase, cabluri
şi fire, cabluri de fibră optică, cabluri din fibră
optică, cabluri cu fibră optică, mufe pentru cabluri
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electrice, conectori pentru cabluri electrice,
conectori pentru cabluri coaxiale, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de extensie pentru
telefon, cabluri de conectare pentru telefon,
cabluri usb pentru telefoane mobile, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, bănci de încărcare,
baze pentru încărcare, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatoare
(încărcătoare pentru - electrice), încărcătoare
de reţele de alimentare, încărcătoare rapide
pentru dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, telefoane inteligente, inele inteligente,
tastaturi pentru telefoane inteligente, software
pentru telefoane inteligente, căşti pentru
telefoane inteligente, afişaje pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
camere video pentru telefoane inteligente,
joystickuri adaptate pentru telefoane inteligente,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
căşti cu microfon pentru telefoane inteligente,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, aplicaţii software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căşti fără fir pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente, telefoane inteligente
sub formă de ceas de mână, protecţii de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente, folii
de protecţie cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, brăţări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, baterii pentru telefoane, huse pentru
telefoane, aparate şi instalaţii de iluminat, de
încălzit, de răcit, de producere a vaporilor, de
coacere, de uscare, de refrigerare, de ventilare,
de distribuire a apei şi de uz sanitar, luminatoare
led, lămpi cu led, benzi cu led, lămpi de siguranţă
cu leduri, becuri cu led, becuri fluorescente,
becuri de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare
la aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului

electric, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare
fără conţinut, telefoane, adaptoare audio,
adaptoare coaxiale, adaptoare usb, cabluri
adaptoare (electrice), adaptoare pentru prize,
adaptoare de baterii, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
pentru telefoane, adaptoare de radiofrecvenţă,
adaptoare de reţele informatice, adaptoare
de curent alternativ, cabluri adaptoare pentru
căşti, adaptoare de gen sub formă de
adaptoare electrice, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru cârduri de memorie flash, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, adaptoare
pentru accesul la reţele fără fir, cablu coaxial,
cablaj electric, cabluri telefonice, cabluri optice,
cabluri usb, cabluri scart, cabluri video, cabluri
audio, cabluri prelungitoare, cabluri electronice,
cabluri electrice, modemuri cu cablu, joncţiuni
de cablu pentru cabluri electrice, cabluri
de telecomunicaţii, cabluri telefonice electrice,
cablare de reţea, conectori de cabluri, cabluri
de conectare, cabluri usb luminoase, cabluri
şi fire, cabluri de fibră optică, cabluri din fibră
optică, cabluri cu fibră optică, mufe pentru cabluri
electrice, conectori pentru cabluri electrice,
conectori pentru cabluri coaxiale, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de extensie pentru
telefon, cabluri de conectare pentru telefon,
cabluri usb pentru telefoane mobile, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, bănci de încărcare,
baze pentru încărcare, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
acumulatoare electrice, încărcătoare de reţele
de alimentare, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, telefoane inteligente, inele inteligente,
tastaturi pentru telefoane inteligente, software
pentru telefoane inteligente, căşti pentru
telefoane inteligente, afişaje pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
camere video pentru telefoane inteligente,
joystickuri adaptate pentru telefoane inteligente,
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obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
căşti cu microfon pentru telefoane inteligente,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, aplicaţii software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căşti fără fir pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente, telefoane inteligente
sub formă de ceas de mână, protecţii de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente, folii
de protecţie cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, brăţări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
huse pentru telefoane, aparate şi instalaţii de
iluminat, de încălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare,
de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar, luminatoare led, lămpi cu led, benzi
cu led, lămpi de siguranţă cu leduri, becuri
cu led, becuri fluorescente, becuri de iluminat,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare
fără conţinut, telefoane, adaptoare audio,
adaptoare coaxiale, adaptoare usb, cabluri
adaptoare (electrice), adaptoare pentru prize,
adaptoare de baterii, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
pentru telefoane, adaptoare de radiofrecvenţă,
adaptoare de reţele informatice, adaptoare
de curent alternativ, cabluri adaptoare pentru
căşti, adaptoare de gen sub formă de
adaptoare electrice, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru cârduri de memorie flash, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, adaptoare
pentru accesul la reţele fără fir, cablu coaxial,
cablaj electric, cabluri telefonice, cabluri optice,

cabluri usb, cabluri scart, cabluri video, cabluri
audio, cabluri prelungitoare, cabluri electronice,
cabluri electrice, modemuri cu cablu, joncţiuni
de cablu pentru cabluri electrice, cabluri
de telecomunicaţii, cabluri telefonice electrice,
cablare de reţea, conectori de cabluri, cabluri
de conectare, cabluri usb luminoase, cabluri
şi fire, cabluri de fibră optică, cabluri din fibră
optică, cabluri cu fibră optică, mufe pentru cabluri
electrice, conectori pentru cabluri electrice,
conectori pentru cabluri coaxiale, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de extensie pentru
telefon, cabluri de conectare pentru telefon,
cabluri usb pentru telefoane mobile, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, bănci de încărcare,
baze pentru încărcare, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
acumulatoare electrice, încărcătoare de reţele
de alimentare, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, telefoane inteligente, inele inteligente,
tastaturi pentru telefoane inteligente, software
pentru telefoane inteligente, căşti pentru
telefoane inteligente, afisaje pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
camere video pentru telefoane inteligente,
joystickuri adaptate pentru telefoane inteligente,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
căşti cu microfon pentru telefoane inteligente,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, aplicaţii software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căşti fără fir pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente, telefoane inteligente
sub formă de ceas de mână, protecţii de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente, folii
de protecţie cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, brăţări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, baterii pentru telefoane, huse pentru
telefoane, aparate şi instalaţii de iluminat, de
încălzit, de răcit, de producere a vaporilor, de
coacere, de uscare, de refrigerare, de ventilare,
de distribuire a apei şi de uz sanitar, luminatoare
led, lămpi cu led, benzi cu led, lămpi de siguranţă
cu leduri, becuri cu led, becuri fluorescente,
becuri de iluminat, publicitate, publicitate online
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într-o reţea computerizată, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
administrarea, organizarea şi managementul
afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de instalare şi de reparaţii,
reparaţii de aparate telefonice, reparaţii sau
întreţinere de aparate telefonice, instalare de
echipamente audiovizuale, servicii consultative
privind instalarea de echipamente audiovizuale,
întreţinere de echipamente de comunicaţii,
servicii de reparaţii pentru echipamente
comerciale electronice, instalare de instrumente
de reţele de comunicaţii, înlocuirea bateriilor,
reîncărcare de baterii, servicii de încărcare
de baterii la telefoane mobile, reparaţii de
telefoane, instalaţii de telefonie, lnstalarea şi
repararea telefoanelor, reparare şi întreţinere de
telefoane inteligente, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de telefonie, reparaţii
de dispozitive electrice, reparaţii de aparate
electronice, instalaţii pentru telecomunicaţii,
instalaţii de infrastructuri de stocare, întreţinere
de aparatură electronică.

───────

(210) M 2021 03060
(151) 14/04/2021
(732) ASTRADA VISION SRL, STR.

LOCOTENENT CALIN, NR. 12,
AP. 4, JUDEŢ BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRITA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)
Astrada Shop

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

35. Servicii de comenzi online, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata şi online.

───────

(210) M 2021 03061
(151) 14/04/2021
(732) NINA STAR FILIALA VOLUNTARI

SRL, STR. POPA SAPCA, NR. 41,
AP. 2, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

NEVERMORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.24; 03.01.06

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

clase:
9. Ochelari, ochelari inteligenți, ochelari de citit,
ochelari pentru cicliști, ochelari de schi, ochelari
de sport, ochelari de soare, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact.
11. Lămpi pentru pomul de Crăciun, ornamente
pentru pomul de Crăciun (becuri), instalații
luminoase pentru pomul de Crăciun, instalații
pentru iluminatul pomilor de Crăciun, instalații
de iluminat pentru pomul de Crăciun, instalații
luminoase de Crăciun (altele decât lumânări),
decorațiuni pentru iluminarea pomului de
Crăciun (instalații luminoase).
28. Decoraţiuni pentru pomul de Crăciun, pomi
de Crăciun artificiali, ciorapi pentru cadourile
de Crăciun, suporturi pentru pomi de Crăciun,
ornamente pentru pomul de Crăciun, clopoței
pentru pomul de Crăciun, pomi de Crăciun de
jucărie, ornamente pentru pomul de Crăciun
necomestibile, decorațiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciun, pomi de Crăciun din
materiale sintetice, zăpadă artificială pentru
pomul de Crăciun, beteală pentru împodobirea
pomului de Crăciun, ornamente muzicale pentru
pomul de Crăciun, ornamente pentru suportul
pomului de Crăciun, covorașe ornamentale
pentru pomul de Crăciun, suporturi de lumânări
pentru brazi de Crăciun, decorații pentru pomul
de Crăciun (altele decât cele comestibile sau
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pentru iluminat), ornamente pentru pomul de
Crăciun (cu excepția articolelor de iluminat și a
dulciurilor).
31. Pomi de Crăciun naturali, brazi de Crăciun
tăiați, brazi de Crăciun naturali.

───────

(210) M 2021 03062
(151) 14/04/2021
(732) STOP SRL, STR. ALEXANDRU

LAPUSNEANU NR 202A,
PARTER,CAMERA 1, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

ALEZZI YACHT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13; 29.01.12

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

clase:
39. Transport nautic, transport cu ambarcațiuni,
servicii de transport în ambarcațiuni cu pânze,
transporturi maritime.
41. Organizare de evenimente pentru
divertisment.

───────

(210) M 2021 03063
(151) 14/04/2021
(732) PAVEL GOLOVIN, STR. DIMITRIE

RALLET, NR. 33, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

OLGUŢA PRODUSE
DELICIOASE

(531) Clasificare Viena:
02.05.03; 27.05.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:maro, roz, albastru,
negru

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
30. Patiserie, pateuri (patiserie), prăjiturici
uscate (patiserie), specialități de patiserie,
produse de patiserie congelate, rulouri (produse
de patiserie), produse de patiserie, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
vieneză, deserturi preparate (produse de
patiserie), produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie care conțin fructe, produse de patiserie
daneze din foitaj, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie pe bază
de portocale, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
cu termen mare de valabilitate, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, zefir (produse de
cofetărie), produse de cofetărie dulci aromate,
bezele moi (produse de cofetărie), produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
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înghețate (nemedicamentoase), produse de
cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie
din fructe, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie pe bază
de portocale, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie pe bază
de făină, migdale (produse de cofetărie pe
bază de -), produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, plăcinte, plăcinte
cu carne, plăcinte proaspete, placinte cu măr,
plăcinte cu pește, plăcinte cu afine, plăcinte cu
dovleac, plăcinte cu cremă, plăcinte cu carne
(preparate), plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
cu carne tocată, plăcinte cu iaurt congelate,
plăcinte cu carne de pasăre, plăcinte cu carne
de pasăre sau de vânat, tarte, tarte dulci sau
sărate, quiche (tarte sărate), quiche (preparat
culinar franțuzesc), pelmeni (găluște umplute
cu carne), rulouri umplute, torturi, clătite, clătite
congelate, clătite sărate, clătite americane, aluat
pentru prepararea clătitelor, clătite cu ceapă
verde (pajeon).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 03064
(151) 14/04/2021
(732) CORVINUS INTERNATIONAL

S.R.L., B-DUL IANCU DE
HUNEDOARA, NR. 54, SECTORUL
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
GOODEATS.RO

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

39. Livrare de pizza, livrare de alimente, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum
43. Furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi

pentru oaspeți în restaurante, servicii oferite
de baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, servicii oferite de pizzerii, preparare
de mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, servicii oferite de restaurante
cu autoservire, prepararea mâncării, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
prepararea alimentelor, servicii de bufet, servicii
de cantină, servicii contractuale de alimentație,
servicii de local public, servicii de organizare de
banchete, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurație pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), servicii oferite
de rotiserii, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 03065
(151) 14/04/2021
(732) GRUPUL DE DISTRIBUTIE ETA

SRL, ALEEA MAGNOLIILOR, NR.
5, JUD. BOTOSANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

eta ÎMPREUNĂ
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(531) Clasificare Viena:
26.07.03; 29.01.11

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone RED
032 C)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 03066
(151) 14/04/2021
(732) EVA GREEN POWER SRL,

DRUMUL GURA CRIVĂŢULUI
NR. 4-22, TRONSON 1, ETAJ 2,
AP.14, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ROVALCONS SRL - IOACARA
VALENTIN, STR. ORIZONTULUI
NR.1, BL.R10, AP.27, JUD.
PRAHOVA, CÂMPINA, 2150,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
ZEED

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

10. Aspiratoare nazale, aspiratoare nazale
electrice, aspiratoare nazale neelectrice,
irigatoare nazale electrice, irigatoare nazale
neelectrice, pompe nazale.

───────

(210) M 2021 03067
(151) 14/04/2021
(732) CORVINUS INTERNATIONAL

S.R.L., B-DUL IANCU DE
HUNEDOARA NR. 54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GOODEATS

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

39. Livrare de pizza, livrare de alimente, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum.

43. Furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
restaurante cu autoservire, prepararea mâncării,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de cantină,
servicii de bufet, servicii de local public,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii oferite de rotiserii, servicii
în domeniul gustărilor, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
baruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, prepararea alimentelor, servicii
contractuale de alimentație, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, fast-
fooduri, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de catering, servicii de preparare a
alimentelor.

───────

(210) M 2021 03068
(151) 14/04/2021
(732) CATALIN-PAUL STANCIU, SOS.

PANTELIMON NR. 225 BL. 66
SC. 5 ET. 9 AP. 212, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
OAIA NEAGRĂ

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/04/2021

32. Bere artizanală, bere fără alcool, bere din
grâu, bere cu conținut caloric scăzut, băuturi pe
bază de bere, bere din extract de rădăcini, vin
de orz (bere), bere, must de bere, cocktailuri de
bere, bere de ghimbir, must de malț, bere de malț

───────

(210) M 2021 03069
(151) 14/04/2021
(732) PHILIP MORRIS BRANDS

SÀRL, QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

PARLIAMENT BLUE
STAR Ediție Aniversară

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
01.01.05; 01.01.10; 01.01.17

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

clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigărete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători, hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre pentru
țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru țigarete,
tabachere, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete pentru fumători,
chibrituri.

(210) M 2021 03070
(151) 14/04/2021
(732) CRISTINA-ADRIANA NEGREA,

STR. CONSTITUTIEI, BL.7, SC B,
ET. 1, AP. 11, JUD. SIBIU, SIBIU,
550253, SIBIU, ROMANIA

(540)

criptopedia TOTUL
DESPRE CRYPTO

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.02.01; 26.01.03

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2fa7ed, HEX #1d51ab)

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

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

(210) M 2021 03071
(151) 14/04/2021
(732) S.C. BESMART TRADING

IMPORT EXPORT S.R.L., COM.
PIETROASA NR. 167, JUD.
BIHOR, CHISCAU, 417366, BIHOR,
ROMANIA

(540)

marcosm

───────

───────
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(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 03.01.06;
03.01.08; 03.01.24; 07.01.08; 07.01.24

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

44. Servicii de îngrijire pentru animale de
companie.

───────

(210) M 2021 03072
(151) 14/04/2021
(732) SC SEREX SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, DEPOZIT
CC10A, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
022511, ILFOV, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, GHERGHITEI,
NR 1, BL 94B, SC B, AP 76,
BUCURESTI, SECTOR 2, 022511,
ROMANIA

(540)

HERA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03

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

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive, produse cosmetice, aer
presurizat, în recipiente speciale, pentru curăţare
şi desprăfuire, odorizante, ambră (parfum),
săpun antiperspirant, măşti cosmetice, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, calupuri de
săpun de toaletă, lapte demachiant, beţe din
bumbac de uz cosmetic, creme cosmetice, geluri
de albire a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), şampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, baze pentru
parfumuri din flori, săpun antiperspirant pentru
picioare, coloranţi pentru păr, vopsele pentru

păr, loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr,
preparate pentru ondularea părului, luciu de
buze, rujuri, loţiuni pentru uz cosmetic, produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măşti cosmetic, săpun medicinal, produse
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
şampoane, produse pentru ras, săpun pentru
ras, preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
săpun, produse de protecţie solară, produse
pentru bronzare (cosmetice), apă de toaletă,
produse pentru toaletă, şerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, arome pentru prăjituri
(uleiuri esenţiale), arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), produse de curăţare, balsam de
rufe, substanţe pentru îndepărtarea petelor,
detergenţi cu excepţia celor folosiţi în operaţii de
producţie şi în scop medical, cosmetice pentru
animale, produse antistatice pentru uz casnic,
uleiuri esenţiale aromate, ţesături impregnate
cu detergent pentru curăţare, lichide pentru
curăţarea parbrizului.
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, instrumente de lustruire
(unelte manuale), instrumente agricole manual,
răzuitoare, pile abrazive, tacâmuri, cleşti,
pulverizatoare de insecticide (unelte manuale),
desfăcătoare de stridii, maşini de tocat
carne (unelte manuale), foarfeci, tocătoare
de legume, cuţite pentru legume, aparate de
mărunţit legume, feliatoare de legume, foarfece,
argintărie (cuţite, furculiţe şi linguri).
11. Aparate de aer condiţionat, instalaţii de
aer condiţionat, aparate pentru răcirea aerului,
aparate odorizante, instalaţii sanitare, uscătoare
cu aer (uscătoare), instalaţii de filtrare a
aerului, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, aparate şi maşini pentru
purificarea aerului, cuptoare de coacere, fitinguri
pentru baie, instalaţii pentru baie, căzi de baie,
aparate pentru răcirea băuturilor, maşini de
făcut pâine, aparate de prăjit pâine, corpuri de
iluminat pentru plafoane, radiatoare de încălzire
centralizată, candelabre, lumini electrice pentru
pom de crăciun, maşini electrice pentru cafea
filtre electrice de cafea prăjitoare de cafea,
friteuze electrice, aparate de deshidratare
pentru alimente organice, difuzoare de lumină,
uscătoare de păr, filtre pentru apa potabilă,
lămpi electrice, hote pentru bucătării, lumini
decorative, ventilatoare electrice pentru uz
personal, robinete pentru conducte, grătare,
şeminee domestice, rezervoare de apă, fântâni
decorative, grătare de cuptor, tăvi (aparatură
de gătit), griluri (aparatură de gătit), plite,
ceainice electrice, maşini electrice pentru cafea,
prăjitoare de cafea, fântâni decorative.
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16. Saci de gunoi din hârtie sau plastic,
broşuri, calendare, articole din carton, tuburi
din carton, plăci de gravură, gravuri, plicuri
(papetărie), grafice imprimate, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări, şerveţele
din hârtie, hârtie igienică, hârtie luminiscentă,
reviste (publicaţie periodică), copii multiplicate
(papetărie), şerveţele de hârtie pentru
demachiere, şerveţele de hârtie pentru masă,
hârtie de ambalat carnete (papetărie), hârtie,
funde de hârtie, agrafe de hârtie, panglici din
hârtie, foi de hârtie (papetărie), hârtie cerată,
publicaţii periodice, naproane din hârtie, cărţi
poştale, poster, tipărituri, publicaţii imprimate,
aşternuturi pentru imprimante, altele decât din
material textil, prospecte, publicaţii tipărite, foi
din celuloză reciclată pentru ambalare, sigilii
din hârtie, papetărie, prosoape din hârtie, hârtie
transparentă (papetărie), hârtie de celuloză,
ambalaje (papetărie), hârtie de ambalat.
20. Mobila și mobilier, oglinzi mobilier, oglinzi
decorative, rame pentru oglinzi, dulapuri cu
oglinzi, elemente de mobilier.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan
şi faianţă neincluse în alte clase, bureţi abrazivi
pentru bucătărie, bureţi abrazivi pentru curăţarea
pielii, dozatoare de aerosoli, nu pentru uz
medical, oale sub presiune neelectrice, bazine
(recipiente), coşuri pentru uz casnic, linguri
de amestecat, pentru bucătărie, halbe de
bere, termosuri pentru băuturi, amestecătoare
neelectrice pentru uz casnic, tirbuşoane, sticle,
sticle frigorifice, bazine, boluri din sticlă, cutii
pentru dulciuri, cutii din sticlă, cutii din metal
pentru dozarea de prosoape din hârtie, cutii
de săpun, coşuri de pâine, de uz casnic, cutii
de pâine, tocătoare pentru pâine, busturi din
porţelan, teracotă sau sticlă, untiere, capace
pentru untiere, cutii de bomboane, damigene,
ceramică pentru uz casnic, capace pentru
vase cu brânză, ornamente din porţelan,
beţişoare chinezeşti pentru mâncat, instrumente
de curăţare acţionate manual, amestecătoare
pentru cocktail-uri, filtre non-electrice de cafea,
râşniţe manuale pentru cafea, servicii de
cafea (veselă), ibrice non–electrice de cafea,
recipiente pentru uz casnic sau pentru bucătărie,
forme pentru copt, borcane pentru biscuiţi,
seturi de oale de gătit, oale de gătit, ţepuşe
metalice pentru gătit, ustensile non-electrice
pentru gătit, răcitoare (vase pentru gheaţă),
seturi de ceai, oliviere, oţetare, tăvi pentru
firimituri, cristal (pahare), ceşti, suport pentru

ouă, căni pentru fructe, carafe, pahare de
băut, prese non-electrice de fructe, pentru uz
casnic, tigăi, vase din sticlă, capace din sticlă,
sticle (recipiente), fiole din sticlă (recipiente),
sticlă vopsită, cupe, tigve, tigăi grill (ustensile
casnice), suporturi de grătare, seturi de lichior,
mixere manuale (shaker-e pentru cocktail-uri)
dispozitive non-electrice de amestecat, pentru
uz casnic, căni, sticlă opală, sticlă lăptoasă,
râşniţe manuale de piper, piperniţe, filtre non-
electrice pentru cafea, arzătoare de parfumuri,
odorizante, pulverizatoare de parfum, ulcioare,
porţelanuri, capace pentru oale, oale, boluri de
salată, solniţe, tigăi ceramice, farfurioare, bureţi
abrazivi, perii abrazive, servicii (veselă), shaker-
e, scurgătoare (ustensile casnice), indicatoare
din porţelan sau sticlă, dozatoare de săpun,
suporturi de săpun, supiere, spatule (ustensile
de bucătărie), seturi de condimente, statete din
porţelan, ceramică sau sticlă, farfurii de masă,
căni cu capac, infuzoare de ceai, servicii de ceai
(veselă), site de ceai, ceainice, vaze, vase pentru
legume, vase metalice pentru gheaţă şi băuturi
cu gheaţă, lucrări de artă, din porţelan, teracotă
sau sticlă.
29. Ardei conservati, ardei iuți murați, ardei roșii
preparați, ardei, preparați, ciuperci conservate,
ciuperci, preparate, măsline (pregătite), măsline
conservate, măsline preparate, masline umplute,
murături, murături mixte.
30. Amestecuri pentru umpluturi (alimente),
preparate aromatice de uz alimentar, arome
alimentare, plante aromatice (prelucrate), plante
aromatice pentru uz culinar, potențiator de
gust pentru alimente (altele decât uleiurile
esențiale), preparate aromatice (altele decât
uleiurile esențiale).
31. Ardei chilli (plante), ardei gras (plante), ardei
iute (plante), ciuperci proaspete, ierburi (plante),
legume neprelucrate, măsline neprelucrate, roșii
neprelucrate.
35. Servicii de cumpărare şi vânzare pentru
terţi, servicii de administrare comercială, servicii
oferite de un lanţ de magazine, achiziţie
de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi,
servicii de desfacere, servicii de agenţii de
import-export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor publicitarede orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
reţea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicaţii, promovarea bunurilor altora,
servicii de vânzări pentru terţi, aprovizionare
pentru terţi (servicii de achiziţie pentru terţi),
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achiziţie de bunuri şi servicii pentru terţi,
distribuire de materiale publicitare, furnizarea
de informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, administrare comercială de licenţe
de servicii şi produse pentru terţi, organizare
de expoziţii, târguri cu scop comercial şi
publicitar, promovarea vânzărilor pentru terţi,
publicitate prin orice mijloace, publicitate on-
line într-o reţea computerizată, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping, punerea împreună, spre beneficiul
altora a unei varietăţi de produse (cu excepţia
transportului lor) permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, în cadrul centrelor
comerciale, mall-urilor, galeriilor comerciale, ori
pe bază de comandă prin poştă, internet sau
prin alte mijloace de comunicaţii, strângerea la
un loc a produselor, în beneficiul terţilor, pe
internet într-un mall de tip virtual, prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii intermediere comercială, intermediere
de contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,
servicii de intermediere comercială, asistenţă
în conducerea şi managementul afacerilor,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, publicitate, managementul
afacerilor administrarea afacerilor, inchiriere
masini si echipamente, achizitie de bunuri si
servicii pentru alte intreprinderi, licente de servicii
si produse pentru terți.
39. Servicii de aprovizionare, servicii de
antrepozitare, carausie, distribuirea de colete,
distribuirea de produse, depozitarea produselor,
descărcarea mărfurilor, livrarea mărfurilor, livrare
de mărfuri comandate prin corespondență,
înmagazinare.
40. Prelucrarea materialelor, odorizarea aerului,
împrospătarea aerului, purificarea aerului,
assamblarea personalizată a materialelor
pentru alţii, fabricarea cazanelor, legătorie,
lustruire prin abraziune, arămărie, asamblarea
personalizată de materiale pentru alţii, gravură,
măcinare, conservarea măncării şi băuturilor,
afumarea alimentelor, congelarea alimentelor,
înrămarea lucrărilor de artă, zdrobirea
fructelor, galvanizare, poleire, suflarea sticlei,
şlefuire, şlefuirea sticlei optice, furnizarea
de informaţii despre tratarea materialelor,
tăierea cheilor, laminare inscripţionare cu
laser, tipărire litografică, magnetizare, turnarea

metalului, placare cu metal, călirea metalului,
tratarea metalului, placare cu nichel, tipărire,
tipărire offset, procesarea uleiului, şlefuirea
sticlei, finisarea hârtiei, tratarea hârtiei,
tipărirea şabloanelor, servicii de fotocompunere,
imprimarea fotografică, fotogravură, servicii
oferite de tipografie, tipărire fotografică, tipărire
prin decorare prin site, tratarea apei, tratament
de colorare a geamurilor.

───────

(210) M 2021 03073
(151) 14/04/2021
(732) MVA SQUEEZED SRL, BD. TOMIS

307, BL. 8B, SC. B, ET. 6, AP.
72, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

LOTCA RESTAURANT
PESCĂRESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.03.01

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

43. Servicii de alimentație publică în restaurante
în special servirea preparatelor culinare și a
băuturilor, servicii de cazare.

───────
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(210) M 2021 03074
(151) 14/04/2021
(732) PAVEL-VASILE SINTEAN, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 75, JUDETUL
MURES, REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR.12-14, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
GIFT4YOU

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenții de import-
export, servicii de comenzi online, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi
din hartie si carton, cutii din carton, pixuri,
stilouri, creioane, agrafe, felicitari imprimate,
publicatii periodice, tatuaje temporare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate de iluminat și reflectoare, becuri,
lampi, lumini pentru studio, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele, genți, articole de
șelărie, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu sticlă neprelucrată

sau semiprelucrată (cu utilizare nespecificată),
fibre textile brute și înlocuitori, materiale pentru
umplere și capitonare, curele și benzi, frânghii
și sfori, marchize, prelate, corturi și acoperitoare
neadaptate, sacoșe și saci, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri,
articole de joacă și articole pentru petrecere,
decorații festive, cadouri surpriză pentru invitații
la petreceri, piscine gonflabile, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, ornamente
pentru petrecere și pomi de crăciun artificiali,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cd-uri si dvd-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale inregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipamente fotografice , trepiede, carcase
pentru cabine foto, drone pentru filmari aeriene,
accesorii camere video, sisteme de transmisie
wireless, stabilizatoare pentru camere foto-
video, convertoare si distribuitoare av, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata cu
privire la dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, hardware de calculator,
software de calculator, echipamente audio-
vizuale, microfoane, monitoare, aparate foto-
video, aparate de inregistrare, telefoane, tablete,
calculatoare, laptopuri, ceasuri inteligente și
huse, folii de protectie și carcase pentru acestea,
boxe, periferice pentru calculator, cabluri de
încarcăre, cabluri pentru transferul de date,
baterii, încărcătoare, adaptoare pentru cabluri,
suporturi pentru dispozitive media, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu tutun
și produse din tutun, chibrituri, articole pentru
uz de tutun, scrumiere, brichete, recipiente
si umidificatori pentru tutun, vaporizatoare
personale, tigarete electronice și arome și soluții
pentru acestea, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu băuturi alcoolice, vin,
cidru, băuturi spirtoase, bere și produse de bere,
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu nebulizatoare, termometre, măști
medicale, îmbrăcăminte medicală, echipament
pentru exerciții fizice, aparate de masaj, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, băuturi
carbogazoase, sucuri, ape, preparate pentru
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole
și echipament de sport, articole și echipamente
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pentru vânătoare și pescuit, decorații festive,
cadouri surpriză pentru invitații la petreceri
și pomi de crăciun artificiali, aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă, jucării,
jocuri și articole de joacă, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
articole pentru acoperirea capului, articole de
îmbracăminte, articole de încălțăminte, măști
de față (articole de modă), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, articole de
grădinărit, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, aparate
pentru parfumarea aerului, veselă, articole de
bucătărie, pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, ustensile cosmetice, pentru
igienă și pentru îngrijirea frumuseții, articole
pentru curățare dentară, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu acvarii
și vivarii și articole pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu mobilă și mobilier, așternuturi, saltele și perne,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, rame, oglinzi, coșuri, cutii poștale,
lăzi și palete, adăposturi și paturi pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate pentru parfumarea aerului,
accesorii de baie, dozatoare de săpun sau
dezinfectanți, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu produse de
toaletă, preparate pentru igienă orală, articole
de parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, cosmetice,
farduri, săpunuri și geluri, preparate pentru baie,
deodorante și perspirante, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
și tratamente pentru păr, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru curățare si
odorizante, produse de curățare pentru vehicule,
preparate de spălare, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, abrazivi, ceară
de croitorie, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu umbrele și parasolare,
bastoane, bagaje, pungi, portofele, rucsacuri
și alte accesorii, piele și imitație de piele,
blănuri și piei și produse rezultate din acestea,
articole vestimentare pentru animale, servicii
de vanzare cu amanuntul si cu ridicata in
legatura cu vehicule și mijloace de transport,
cărucioare, scaune auto pentru copii, biciclete,
trotinete, trotinete electrice, scutere, scutere
electrice cu autobalans, părți și accesorii pentru
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu bijuterii, casete
pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele

și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu fructe, flori și legume
artificiale, brelocuri, decorațiuni de perete și
tavan, învelitori de pardoseală, învelitori de
gazon artificial, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor și băuturilor, echipament pentru
răcire și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient), filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații sanitare şi de alimentare cu apă,
echipamente de salubritate, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
dezinfectanți și antiseptice, deodorante pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu produse textile,
lenjerie de pat și pături, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
materiale de construcții și elemente din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, containere, articole de transport
și ambalare din metal, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu râșnițe,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, instrumente pentru igienă și
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frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu instrumente muzicale,
accesorii muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu lumânări
parfumate, candele, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, uscătoare de
păr, sterilizatoare, lămpi uv, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
aparate de iluminat și reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere și
încălzitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu carne, fructe,
ciuperci și legume prelucrate (inclusiv nuci și
leguminoase), ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, produse lactate și
înlocuitori, uleiuri și grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome și
condimente, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu semințe procesate,
amidon, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, produse de patiserie, produse
de brutărie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri., servicii de vanzare cu amanuntul si cu
ridicata in legatura cu draperii, perdele, covoare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu rafturi metalice, manere, cuiere si
umerase, servicii de vanzare cu amanuntul si cu
ridicata in legatura cu flori naturale, aranjamente
de flori naturale si artificiale.

───────

(210) M 2021 03075
(151) 14/04/2021
(732) SARDA FISH SRL, STR. MEDUZEI

NR. 4, JUDETUL CONSTANTA,
AGIGEA, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. TURDA 127, AP. 91,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
CHERHANA AGIGEA

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

29. Pește prelucrat (congelat, marinat, uscat,
sarat, conservat), produse din pește.

31. Produse de acvacultură brute și
neprelucrate.
40. Servicii de prelucrare a peștelui.
41. Servicii de instruire privind pescuitul,
organizare și coordonare de turnee de pescuit,
organizarea de competiții sportive de pescuit,
servicii de ghid pentru pescuit.
43. Servicii de restaurant, servicii de catering,
servicii de restaurante cu autoservire și servicii
de mâncare la pachet.
44. Servicii de pescuit maritim, servicii de
acvacultură, servicii de piscicultură, asistență
tehnică în materie de creștere și hrănire a
peștilor.

───────

(210) M 2021 03076
(151) 14/04/2021
(732) TRADITIONAL PLUS SRL, SAT

BERINDU NR. 203, JUDETUL
CLUJ, SANPAUL, 407530, CLUJ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CIUPAN CORNEL,
STR. MESTECENILOR NR. 6, BL.
9E, SC. 1, AP.2, JUDETUL CLUJ,
CLUJ - NAPOCA, 400348, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Măiastra

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.24

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

33. Băuturi spirtoase, ţuică.
───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/04/2021

(210) M 2021 03077
(151) 14/04/2021
(732) TRADITIONAL PLUS, SAT

BERINDU NR. 203, SANPAUL,
407530, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CIUPAN CORNEL,
MESTECENILOR NR. 6, BL. 9E,
SC. 1, AP.2, CLUJ - NAPOCA,
400641, CLUJ, ROMANIA

(540)

Măiastra
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 03.07.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi spirtoase, ţuică.

───────



ERATA 

 

Referitor la depozitul M2021/02894, publicat în data de 15/04/2021, clasele corecte sunt: 

Clasa 4. Compozitii combustibile; gaze naturale; combustibili; gaze utilizate la iluminat, gaz combustibil; amestecuri 

de carburanti gazeificati; gaz natural pentru vehicule, energie electrica; gaz petrolier in stare gazoasa sau lichefiat. 

Clasa 35. Publicitate; consultanţă de afaceri în domeniul gazelor naturale şi energiei electrice; furnizarea unei piete 

comerciale de gaze naturale si energie electrica online si offline, servicii de vanzare de energie şi gaze naturale; 

managementul afacerilor; administrarea afacerilor; servicii de marketing; servicii de comerţ cu petrol, bitum, gaz 

natural şi materii prime minerale. 

Clasa 36. Servicii financiare şi monetare, şi anume acordare şi intermediere de credite pentru instalaţii de încălzire 

şi alte dispozitive de consum şi depozitare pentru produse petroliere; servicii financiare şi monetare, şi anume 

sponsorizare financiară şi finanţare de proiecte în domeniul energiei regenerabile pentru reducerea necesarului de 

energie, pentru utilizarea durabilă a energiei, pentru reducerea încărcăturilor pentru mediul eco-social prin 

utilizarea surselor de energie existente, precum şi în legătură cu forme de producere şi utilizare a energiei şi surse 

de energie alternative viitoare; afaceri financiare, şi anume emitere de carduri de fidelitate; emitere de carduri de 

credit şi debit pentru autoservire la staţii de alimentare. 

Clasa 37. Construcţie şi întreţinere de dispozitive şi instalaţii care servesc la transportul, depozitarea, prelucrarea şi 

utilizarea de petrol, gaz natural şi produse din acestea; construcţie de instalaţii pentru alimentarea altor persoane 

cu gaz, curent electric, căldură produsă din gaz şi petrol, precum şi cu produse din petrol şi gaz; construcţie, 

întreţinere şi curăţare de instalaţii care transportă, produc, livrează, prelucrează sau distribuie hidrocarburi, petrol, 

gaz natural, gaz şi produse din acestea; construcţie de instalaţii pentru prospectarea, extracţia, prelucrarea, 

distribuirea de petrol, bitum, gaz natural şi materii prime minerale; supraveghere de lucrări de construcţie în acest 

domeni; intretinere, service si reparare de aparate si instalatii pentru generarea de energie electrica; instalarea şi 

punerea în funcţiune a echipamentelor de generare a energiei electrice și a altor instalații. 

Clasa 39. Transport, livrare, distribuţie, de lichide care conţin hidrocarburi, petrol, gaze, biogaz, gaz natural, 

combustibili, căldură, apă, electricitate, energie şi produse din acestea; transport de petrol, gaz natural, biogaz, 

combustibili, căldură şi apă prin conducte; închiriere de garaje; distribuţie de hidrocarburi şi produse din 

hidrocarburi, bitum şi materii prime minerale. 

Clasa 40. Producerea de energie; exploatarea cogenerării și a altor instalații electrice de producție nereglementate 

pentru terți; prelucrarea petrolului; generarea energiei electrice. 

Clasa 41. Educatie şi instruire. 

Clasa 42. Servicii tehnice in domeniul productiei de energie electrica si gaze naturale; servicii stiintifice si 

tehnologice, precum si servicii de cercetare si creatie, referitoare la acestea; servicii de analiza industriala; 

cercetare industriala si proiectare industriala; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator. 

Clasa 45. Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii 

personale şi sociale prestate de terţi pentru a satisface nevoile persoanelor. 

 


