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Cereri Mărci publicate în 21/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05222 14/07/2021 GALENI SPEDITION SRL ENJOY PIZZA

BABEŞ''
Reabilitare Respiratorie ''un suflu
nou''

5 M 2021 05309 14/07/2021 REPUBLICA ARENA S.R.L. REPUBLICA ARENA EVENT
HALL

6 M 2021 05310 14/07/2021 SC GOZENI STUDIO SRL IronSiege

7 M 2021 05311 14/07/2021 FEDERICO TORRES MARIN bb better balance

8 M 2021 05312 14/07/2021 SPARK ONLINE SCHOOL SRL spark

9 M 2021 05314 14/07/2021 CLAUDIU NECŞULESCU Trinité Jidvei

10 M 2021 05315 14/07/2021 SC WOOD BRIDGE SRL VIVI SMILE

11 M 2021 05316 14/07/2021 SC WOOD BRIDGE SRL VIVI SMILE SWEET

12 M 2021 05317 14/07/2021 ASOCIATIA MARELE CONSILIU
REGULAR DE RITUALISTICA

Widows Sons

13 M 2021 05318 14/07/2021 IULIA ANDREEA VÎLCEANU Villia

14 M 2021 05319 14/07/2021 S.C. NATY RION SECURITY
S.R.L.

NATY RION SECURITY N

15 M 2021 05320 14/07/2021 SMART THINKING CONCEPT
S.R.L.

Filtrex

16 M 2021 05321 14/07/2021 PORTER SOLUTIONS S.R.L. ARLECCHINO SAPORI E
COLORI

17 M 2021 05322 14/07/2021 ELENA SÎRBU
ADRIAN FROICU

18 M 2021 05323 14/07/2021 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

CAZACU MUNCĂ GREA

19 M 2021 05324 14/07/2021 INFINITY LIFE MEDICAL SRL CLINICA MEDICALĂ iLife

20 M 2021 05325 14/07/2021 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

CĂLĂTOREȘTE TRĂIEȘTE
IUBEȘTE

21 M 2021 05326 14/07/2021 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

DETECTORUL de MINCIUNI

22 M 2021 05327 14/07/2021 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

DUET

2 M 2021 05243 09/07/2021 COSAMIRA BIO SRL EVOPACK

3 M 2021 05307 14/07/2021 BOGDAN TOMA WILD & FREE

4 M 2021 05308 14/07/2021 FUNDAŢIA ''DR.VICTOR
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 05328 14/07/2021 DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL SA
follow US

24 M 2021 05329 14/07/2021 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

ÎN OGLINDĂ

25 M 2021 05330 14/07/2021 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

theXclusive

26 M 2021 05331 14/07/2021 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

WELL DONE

27 M 2021 05332 14/07/2021 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL

40 ?

28 M 2021 05333 14/07/2021 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

40 DE INTREBARI

29 M 2021 05334 14/07/2021 TALLPART SRL BLUE CLEaN

30 M 2021 05335 14/07/2021 NET TRADING SRL ALARMAX
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(210) M 2021 05222
(151) 14/07/2021
(732) GALENI SPEDITION SRL, STR.

BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU,
NR. 4, BL. B9, AP. 12, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

ENJOY PIZZA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 05.03.13;
26.01.01; 08.07.04

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#fcca00), galben (HEX #ffd600), alb

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.

───────

DUL GENERAL NICOLAE
DĂSCĂLESCU, NR. 1A, JUDETUL
NEAM, PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUDETUL IASI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

EVOPACK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi
de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
adezivi (lipiciuri) pentru papetărie sau de uz
casnic, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul
la microunde, bavete din hârtie, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, carton, tuburi din carton,
cataloage, suporturi de pahare din hârtie,
pungi conice din hârtie, prosoape din hârtie
pentru faţă, hârtie de filtru, fluturaşi publicitari,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
şerveţele din hârtie, folii din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, etichete din hârtie sau carton, reviste
(publicaţii periodice), manuale (ghiduri) / ghiduri
(manuale), suporturi pentru paharele de bere,

(210) M 2021 05243
(151) 09/07/2021
(732) COSAMIRA BIO SRL, B-
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materiale de modelaj, pastă de modelaj, agende,
materiale de ambalat fabricate din amidon,
ambalare (amortizare, umplutură) materiale din
hârtie sau carton, materiale de căptuşire din
hârtie sau carton / umplutură din hârtie sau
carton, broşuri, hârtie, foi de hârtie (papetărie),
filtre din hârtie pentru cafea, șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, prosoape
de hârtie utilizate la curățenie, papier mâché
(pastă de hârtie), hârtie pergament, publicaţii
periodice, placarde din hârtie sau carton,
suporturi pentru farfurie din hârtie, folie din
plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie
din plastic, extensibilă, pentru paletizare, pungi
de plastic pentru depozitarea deşeurilor animale,
materiale plastice pentru modelaj, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, forme de tipar, sigilii
(ştampile), foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, folie de argint, pastă de amidon
(adezivi) pentru papetărie sau de uz casnic,
plăci de matriţe, şabloane (papetărie), matriţe,
şerveţele de masă din hârtie, feţe de masă din
hârtie, protecţii pentru masă din hârtie, şerveţele
de hârtie pentru demachiere, hârtie de toaletă /
hârtie igienică, prosoape din hârtie, şabloane de
copiere, cartonaşe, altele decât pentru jocuri, folii
din vâscoză pentru împachetat, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din
fibre de celuloză, hârtie de împachetat / hârtie de
ambalat, produse din hârtie de unică folosinţă,
suporturi din carton pentru pahare, suporturi
din mucava pentru pahare, suporturi din hârtie
pentru pahare, suporturi de hârtie pentru pahare
de cocktail, suporturi din hârtie pentru pahare
de bere, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din carton, suporturi de masă
pentru pahare, confecționate din hârtie, sacoşe
şi articole pentru ambalare, împachetare şi
depozitare din hârtie, carton sau plastic, cutii din
hârtie, cutii din carton, cutii pentru cadouri, cutii
confecționate din hârtie, cutii din carton ondulat,
cutii pliabile din carton, cutii confecționate din
carton, cutii pliabile din hârtie, cutii pentru păstrat
fotografii, cutii pentru depozitarea revistelor, cutii
pentru ambalat din carton, cutii pentru ambalat
din hârtie, cutii din carton pentru ambalat, cutii
de ambalat din carton, cutii confecționate din
carton ondulat, cutii din carton pentru prăjituri,
cutii de carton pentru pălării, cutii din carton
pentru cadouri, cutii pentru pălării, din hârtie,
cutii din hârtie pentru cadouri, cutii de expunere
din carton, cutii din carton pentru pizza, cutii de
carton din fibră, cutii din fibră de lemn, hârtie şi
carton, hârtie şi carton industriale, carton ondulat
pentru cutii, cutii din carton sau din hârtie, cutii
din carton (pentru ambalare industrială), cutii
pliabile din carton pentru ambalare, cutii din

carton pentru mâncare la pachet, cutii din carton
pentru depozitare, de uz domestic, cutii din
carton ondulat de depozitare a registrelor, cutii
din carton pentru ambalare vândute în formă
asamblată, ambalaje din hârtie.
21. Linguri de gătit (ustensile de gătit), halbe
de bere, desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz
casnic, cutii pentru pâine, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
dispozitiv de turnat vin, șervete de bucătărie,
untiere, capace pentru untiere, servire (tăvi),
forme de prăjituri, tuburi şi capete pentru
decorarea prăjiturilor, cutii pentru dulciuri / cutii
de bomboane, capace pentru platourile de
brânzeturi, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat (ustensile de uz casnic), clapete de
închidere pentru capacele borcanelor, suporturi
de pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, servicii de cafea (articole de masă),
căni pentru cafetiere, neelectrice, pungi cu
gel pentru răcirea alimentelor şi a băuturilor,
pungi pentru ornat pentru cofetari (pungi pentru
cofetărie), recipiente pentru uz casnic sau de
bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
seturi de oale pentru gătit, ţepuşe metalice
pentru gătit, oale de gătit, ustensile pentru gătit,
neelectrice, pungi de gătit, altele decât cele
pentru microunde, seturi de recipiente pentru
ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, ceşti, pahare din hârtie sau
plastic, pahare din carton, carafe, damigene /
baloane de sticlă, capace pentru farfurii /
capace pentru veselă, veselă, farfurii de unică
folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de băut,
coarne de băut, sticle de băut de sport, pahare
de băut, tăvi, suporturi pentru ouă, fructiere,
sticle / butelci, boluri pentru fructe, tigăi pentru
prăjit, pâlnii, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), butelci din sticlă (recipiente), borcane
din sticlă (damigene), dopuri din sticlă, pahare
(recipiente), mănuşi pentru uz casnic, răzători
pentru bucătărie, suporturi grătare, grătare
(ustensile de gătit), recipiente termoizolante
pentru băuturi, recipiente termoizolante, sticle /
butelci de buzunar, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă /
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
termosuri / sticle sub vid, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, recipiente pentru bucătărie,
ustensile de bucătărie, suporturi de cuţite pentru
masa, polonice pentru servirea băuturilor, seturi
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pentru lichior, cutii pentru gustări, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, linguri
de amestecare (ustensile de bucătărie), mojare
pentru bucătărie, forme (ustensile de bucătărie),
căni, inele pentru serveţelele de masa, mănuşi
pentru cuptor / mănuşi de bucătărie / mănuşi de
grătar, farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie,
piperniţe, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte / tarte, suporturi pentru farfurie,
nu cele din hârtie sau material textil, farfurii de
protecţie pentru ca laptele să nu dea în foc, cutii
de răcire portabile, neelectrice / lăzi frigorifice
portabile, neelectrice, capace pentru vasele de
gătit, suporturi pentru vasele fierbinţi, vase,
sticle frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile,
sucitoare, de uz casnic, boluri de salată, cleşti
pentru salată, solniţe cu orificii pentru presărare/
solniţe tip vas, farfurioare, linguri-cupe pentru uz
casnic, servicii (veselă), polonice pentru servire,
site-ciururi (ustensile de uz casnic), strecurători
(ustensile de uz casnic), boluri pentru supă,
spatule pentru bucătărie, seturi de condimente,
cratiţe (acoperite), site / strecurători pentru uz
casnic, paie pentru băut / paie pentru băut,
zaharniţe, cleşti pentru zahăr, suporturi pentru
şerveţele de masă, farfurii pentru masă, suporturi
pentru farfurie, nu cele din hârtie sau din material
textil, articole de masă, altele decât cuţitele,
furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte cu capac,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole de
masă), infuzoare de ceai / infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, dozatoare pentru hârtia de toaletă /
igienică, suporturi pentru hârtia de toaletă /
igienică, suporturi pentru scobitori, scobitori,
prese pentru tortilla, neelectrice (ustensile pentru
bucătărie), bare şi inele pentru prosoape /
bare şi inele pentru prosoape, tăvi din hârtie,
pentru uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
ustensile pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru
legume, vase din metal pentru gheaţă şi
băuturi cu gheaţă, teluri, neelectrice, pentru uz
casnic, aeratoare pentru vin, veselă, articole de
bucătărie şi recipiente, pahare, vase de băut
şi articole pentru baruri, suporturi termoizolante
pentru pahare, pahare din plastic sau hârtie,
suporturi din porțelan pentru pahare, suporturi
pentru pahare din plastic, suporturi din piele
pentru pahare, suporturi pentru pahare (articole
de masă), pahare pentru ouă din metale
prețioase, învelișuri protectoare pentru paharele
de băutură, pahare pentru ouă, nu din metale
prețioase, suporturi pentru pahare, nu din hârtie
sau material textil, suporturi de pahare, altele

decât din hârtie și material textil, suporturi pentru
sticle și pahare de vin din metale prețioase, cutii
emailate, ceai (cutii pentru -), cutii de ceramică,
cutii din ceramică, cutii pentru sandvișuri, cutii
din porțelan, cutii de porțelan, cutii pentru bento,
cutii pentru picnic, cutii frigorifice portabile,
neelectrice, cutii pentru bețișoare chinezești,
cutii metalice pentru depozitare, cutii pentru
distribuirea șervețelelor de hârtie, cutii din metale
prețioase pentru dulciuri, cutii de bomboane din
metale prețioase, suporturi din plastic pentru
cutii de suc, cutii de bomboane, nu din metale
prețioase, cutii japoneze pentru alimente, tip
sufertaș (jubako), cutii de ceai, nu din metale
prețioase, cutii pentru floricele de porumb, goale,
de uz casnic, recipiente izolante pentru cutii de
băuturi, de uz casnic, tăvi de tacâmuri, bețișoare
chinezești (tacâmuri), șervete din plastic pentru
tacâmuri, bețișoare chinezești (tacâmuri) pentru
învățarea copiilor, servicii de masă din porțelan
chinezesc (excluzând tacâmurile).
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare 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, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea afacerilor, 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,
servicii de intermediere afacerilor cu privire la
cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, 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,
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dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, marketing,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, stabilirea
abonamentelor la ziar 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 în scopuri
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
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 comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii oferite de
centrale telefonice, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
promovarea vânzărilor pentru terţi, închirierea de
standuri de vânzare, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, căutarea de sponsorizări,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă,
pregătirea documentaţiei fiscale, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, 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, scrierea
de texte publicitare, servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerţ, servicii de
comerţ online, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu: foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi

de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
adezivi (lipiciuri) pentru papetărie sau de uz
casnic, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul
la microunde, bavete din hârtie, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, carton, tuburi din carton,
cataloage, suporturi de pahare din hârtie,
pungi conice din hârtie, prosoape din hârtie
pentru faţă, hârtie de filtru, fluturaşi publicitari,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
şerveţele din hârtie, folii din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, etichete din hârtie sau carton, reviste
(publicaţii periodice), manuale (ghiduri), ghiduri
(manuale), suporturi pentru paharele de bere,
materiale de modelaj, pastă de modelaj, agende,
materiale de ambalat fabricate din amidon,
ambalare (amortizare, umplutură) materiale din
hârtie sau carton, materiale de căptuşire din
hârtie sau carton, umplutură din hârtie sau
carton, broşuri, hârtie, foi de hârtie (papetărie),
filtre din hârtie pentru cafea, șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, prosoape
de hârtie utilizate la curățenie, papier mâché
(pastă de hârtie), hârtie pergament, publicaţii
periodice, placarde din hârtie sau carton,
suporturi pentru farfurie din hârtie, folie din
plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie
din plastic, extensibilă, pentru paletizare, pungi
de plastic pentru depozitarea deşeurilor animale,
materiale plastice pentru modelaj, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, forme de tipar, sigilii
(ştampile) foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, folie de argint, pastă de amidon
(adezivi) pentru papetărie sau de uz casnic,
plăci de matriţe, şabloane (papetărie), matriţe,
şerveţele de masă din hârtie, feţe de masă din
hârtie, protecţii pentru masă din hârtie, şerveţele
de hârtie pentru demachiere, hârtie de toaletă,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, şabloane de
copiere, cartonaşe, altele decât pentru jocuri, folii
din vâscoză pentru împachetat, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din
fibre de celuloză, hârtie de împachetat, hârtie de
ambalat, produse din hârtie de unică folosinţă,
suporturi din carton pentru pahare, suporturi
din mucava pentru pahare, suporturi din hârtie
pentru pahare, suporturi de pahare din hârtie,
suporturi de hârtie pentru pahare de cocktail,
suporturi din hârtie pentru pahare de bere,
suporturi de masă pentru pahare, confecționate
din carton, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie, sacoşe şi articole pentru
ambalare, împachetare şi depozitare din hârtie,
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carton sau plastic, cutii din hârtie, cutii din carton,
cutii pentru cadouri, cutii confecționate din hârtie,
cutii din carton ondulat, cutii pliabile din carton,
cutii confecționate din carton, cutii pliabile din
hârtie, cutii pentru păstrat fotografii, cutii pentru
depozitarea revistelor, cutii pentru ambalat din
carton, cutii pentru ambalat din hârtie, cutii din
carton pentru ambalat, cutii de ambalat din
carton, cutii confecționate din carton ondulat,
cutii din carton pentru prăjituri, cutii de carton
pentru pălării, cutii din carton pentru cadouri, cutii
pentru pălării, din hârtie, cutii din hârtie pentru
cadouri, cutii de expunere din carton, cutii din
carton pentru pizza,
cutii de carton din fibră, cutii din fibră de lemn,
hârtie şi carton, hârtie şi carton industriale,
carton ondulat pentru cutii, cutii din carton sau
din hârtie, cutii din hârtie sau carton, cutii
din carton (pentru ambalare industrială), cutii
pliabile din carton pentru ambalare, cutii din
carton pentru mâncare la pachet, cutii din carton
pentru depozitare (de uz domestic), cutii din
carton ondulat de depozitare a registrelor, cutii
din carton pentru ambalare vândute în formă
asamblată, ambalaje din hârtie, linguri de gătit
(ustensile de gătit), halbe de bere, desfăcătoare
de sticle (electrice şi neelectrice), sticle, boluri
(bazine), bazine (boluri), cutii pentru distribuirea
prosoapelor din hârtie, cutii de sticlă, coşuri de
pâine de uz casnic, cutii pentru pâine, recipiente
de unică folosință din folie de aluminiu (de
uz casnic), dispozitiv de turnat vin, șervete de
bucătărie, untiere, capace pentru untiere, tăvi
pentru servire, forme de prăjituri, tuburi şi capete
pentru decorarea prăjiturilor, cutii pentru dulciuri,
cutii de bomboane, capace pentru platourile
de brânzeturi, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat (ustensile de uz casnic), clapete de
închidere pentru capacele borcanelor, suporturi
de pahare (nu din hârtie sau material textil),
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, servicii de cafea (articole de masă),
căni pentru cafetiere (neelectrice), pungi cu
gel pentru răcirea alimentelor şi a băuturilor,
pungi pentru ornat pentru cofetari (pungi pentru
cofetărie), recipiente pentru uz casnic sau de
bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
seturi de oale pentru gătit, ţepuşe metalice
pentru gătit, oale de gătit, ustensile pentru gătit
(neelectrice), pungi de gătit, altele decât cele
pentru microunde, seturi de recipiente pentru
ulei şi oţet, recipiente pentru ulei şi/sau oţet,
tăvi pentru firimituri, ceşti, pahare din hârtie sau
plastic, pahare din carton, carafe, damigene,
baloane de sticlă, capace pentru farfurii, capace
pentru veselă, veselă, farfurii de unică folosinţă,
jgheaburi pentru băut, vase de băut, coarne

de băut, sticle de băut de sport, pahare
de băut, tăvi, suporturi pentru ouă, fructiere,
sticle, butelci, boluri pentru fructe, tigăi pentru
prăjit, pâlnii, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), butelci din sticlă (recipiente), borcane
din sticlă (damigene), dopuri din sticlă, pahare
(recipiente), mănuşi pentru uz casnic, răzători
pentru bucătărie, suporturi grătare, grătare
(ustensile de gătit), recipiente termoizolante
pentru băuturi, recipiente termoizolante, sticle,
butelci de buzunar, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă,
răcitoare (frapiere), frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
termosuri, sticle sub vid, pungi izotermice,
ulcioare, carafe, recipiente pentru bucătărie,
ustensile de bucătărie, suporturi de cuţite pentru
masă, polonice pentru servirea băuturilor, seturi
pentru lichior, cutii pentru gustări, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, linguri
de amestecare (ustensile de bucătărie), mojare
pentru bucătărie, forme (ustensile de bucătărie),
căni, inele pentru serveţelele de masa, mănuşi
pentru cuptor, mănuşi de bucătărie, mănuşi de
grătar, farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie,
piperniţe, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte, tarte, suporturi pentru farfurie,
nu cele din hârtie sau material textil, farfurii de
protecţie pentru ca laptele să nu dea în foc, cutii
de răcire portabile (neelectrice), lăzi frigorifice
portabile (neelectrice), capace pentru vasele
de gătit, suporturi pentru vasele fierbinţi, vase,
sticle frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile,
sucitoare (de uz casnic), boluri de salată, cleşti
pentru salată, solniţe cu orificii pentru presărare,
solniţe tip vas, farfurioare, linguri-cupe pentru
uz casnic, servicii (veselă), polonice pentru
servire, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi de
condimente, cratiţe (acoperite), site, strecurători
pentru uz casnic, paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, suporturi pentru şerveţele
de masă, farfurii pentru masă, suporturi pentru
farfurie (nu cele din hârtie sau din material
textil), articole de masă, altele decât cuţitele,
furculiţele şi lingurile, halbe, căni înalte cu capac,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole de
masă), infuzoare de ceai, infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, dozatoare pentru hârtia de toaletă,
dozatoare pentru hârtia igienică, suporturi
pentru hârtia de toaletă, suporturi pentru hârtia
igienică, suporturi pentru scobitori, scobitori,
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prese pentru tortilla, neelectrice (ustensile pentru
bucătărie), bare şi inele pentru prosoape, bare
şi inele pentru prosoape, tăvi din hârtie (pentru
uz casnic), tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
ustensile pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru
legume, vase din metal pentru gheaţă şi
băuturi cu gheaţă, teluri, neelectrice, pentru uz
casnic, aeratoare pentru vin, veselă, articole
de bucătărie, recipiente, pahare, vase de băut,
articole pentru baruri, suporturi termoizolante
pentru pahare, pahare din plastic sau hârtie,
suporturi din porțelan pentru pahare, suporturi
pentru pahare din plastic, suporturi din piele
pentru pahare, suporturi pentru pahare (articole
de masă), pahare pentru ouă din metale
prețioase, învelișuri protectoare pentru paharele
de băutură, pahare pentru ouă, nu din metale
prețioase, suporturi pentru pahare, nu din hârtie
sau material textil, suporturi de pahare, altele
decât din hârtie și material textil, suporturi
pentru sticle și pahare de vin din metale
prețioase, cutii emailate, cutii pentru ceai, cutii
de ceramică, cutii din ceramică, cutii pentru
sandvișuri, cutii din porțelan, cutii de porțelan,
cutii pentru bento, cutii pentru picnic, cutii de
sticlă, cutii frigorifice portabile (neelectrice), cutii
pentru bețișoare chinezești, cutii metalice pentru
depozitare, cutii pentru distribuirea șervețelelor
de hârtie, cutii din metale prețioase pentru
dulciuri, cutii de bomboane din metale prețioase,
suporturi din plastic pentru cutii de suc, cutii
de bomboane, nu din metale prețioase, cutii
japoneze pentru alimente, tip sufertaș (jubako),
cutii de ceai, nu din metale prețioase, cutii
pentru floricele de porumb, goale, de uz casnic,
recipiente izolante pentru cutii de băuturi, de
uz casnic, tăvi de tacâmuri, bețișoare chinezești
(tacâmuri), șervete din plastic pentru tacâmuri,
bețișoare chinezești (tacâmuri) pentru învățarea
copiilor, servicii de masă din porțelan chinezesc
(excluzând tacâmurile).
39. Servicii de îmbuteliere, închirierea de
maşini, transportul cu maşina, parcarea
de maşini, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, cărăuşie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, transportul
de mărfuri (transportul maritim de bunuri),
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul de mărfuri, operaţiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare /
înmagazinare, informaţii despre depozitare,
închirierea containerelor de depozitare,
transport, informaţii despre transport, logistica
transporturilor, descărcarea încărcăturilor,
închirierea de depozite, împachetarea bunurilor,

transport şi livrare de bunuri, ambalarea şi
depozitarea mărfurilor, ambalare, ambalare
cadouri, ambalarea produselor, ambalare de
alimente, servicii de ambalare, ambalare de
produse alimentare, servicii de împachetare și
ambalare, împachetare și ambalare de bunuri,
ambalare de produse în tranzit, ambalare de
articole pentru transport, servicii de ambalare pe
paleţi, servicii de consiliere privind ambalarea
produselor, ambalarea de lichide conform
comenzii și specificațiilor, ambalare de articole
pe bază de comandă și specificații ale altor
persoane.
40. Asamblarea personalizată a materialelor
pentru terţi, gravare, finisarea hârtiei, tratarea
hârtiei, imprimarea de modele, tipărire
(imprimare), reciclarea deşeurilor şi a gunoiului,
imprimarea serigrafică, lipire, imprimare 3d
personalizată pentru alţii, furnizarea de
informaţii cu privire la tratarea materialelor,
servicii de fabricare personalizată şi montaj,
tratamentul şi transformarea materialelor,
reciclare, prelucrarea materialelor plastice,
tratarea și prelucrarea hârtiei, prelucrare de
carton ondulat de ambalaj.

───────

(210) M 2021 05307
(151) 14/07/2021
(732) BOGDAN TOMA,

STR.PANSELELOR NR.1, BL.P1,
AP.7, JUDEŢ TIMIŞ, SANNICOLAU-
MARE, 305600, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

WILD & FREE

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 27.05.01; 27.05.17

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

39. Servicii de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de trasnport pentru tururile de
vizitare obiectivelor turistice, servicii de informații
turistice, servicii de vizitare a obiectivelor turistice
oferite de un ghid turistic, organizarea de excursii
(transport), servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu transportul, furnizare
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de informații de călătorie pentru turiști, furnizare
de informații pe internet despre călătorii turistice,
furnizare de informații pentru turiști despre
excursii și tururi de oraș.
43. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
rezervare pe internet de cazare temporară,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de informații online despre
rezervări de cazare pentru concediu.

───────

(210) M 2021 05308
(151) 14/07/2021
(732) FUNDAŢIA ''DR.VICTOR BABEŞ'',

ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 281,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Reabilitare Respiratorie
''un suflu nou''

(531) Clasificare Viena:
02.09.24; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 05309
(151) 14/07/2021
(732) REPUBLICA ARENA S.R.L.,

STR. AV. PETRE CRETU NR. 48,
PARTER, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
REPUBLICA ARENA

EVENT HALL

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

41. Furnizarea servicilor de amuzament,
servicii oferite de parcuri de amuzament
distracţii, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminarilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea şi susţinerea seminarilor (instruire),
organizarea concursurilor de frumuseţe,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de camping (amuzament), închirierea
filmelor cinematrografice, servicii de club
(amuzament sau educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea de competiţii
(educaţie sau amuzament), organizarea şi
susţinerea concertelor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, servicii de disk jockey, servicii
de discotecă, servicii de amuzament, servicii
de amuzament, organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de parade de modă pentru amuzament, servicii
de campinguri de vacanţă (distracţii), servicii
de interpretariat, prezentarea reprezentaţiilor
în direct, microfilmare, închirierea peliculelor
de film, închirierea de proiectoare şi accesorii
de film, prezentări în săli cinematografice,
furnizarea serviciilor de muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţii musicale, săli
de concerte, cluburi de noapte, organizarea
balurilor, organizarea competiţiilor (educaţionale
sau de amuzament), organizarea expoziţiilor în
scop cultural sau educaţional, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
competiţiilor sportive, servicii oferite de
parcuri de distracţii, planificarea petrecerilor
(distracţii), prezentarea de reprezentaţii live,
raportare fotografică, fotografie, planificarea
petrecerilor (distracţie), producţia de muzică,
producţia de programe de radio şi televiziune,
producerea spectacolelor, furunizarea serviciilor
de amuzament de tip Arcade, furnizarea de
servicii de karaoke, producerea de programe
de radio şi televiziune, închirierea aparatelor
de radio şi televiziune, închirierea aparatelor
de înregistrare video, servicii de înregistrare
în studio, furnizarea articolelor de recreere,
închirierea echipamentului audio, închirierea
camerelor de filmat, închirierea peliculelor
cinematografice, închirierea dispozitivelor de
iluminat pentru decoruri de teatru sau
studiouri de televiziune, închirierea filmelor,
închirierea proiectoarelor şi accesoriilor de
film, închirierea de decoruri, închirierea de
înregistrări de sunete, închirierea terenurilor
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de sport, închirierea stadioanelor, închirierea
terenurilor de tenis, închirierea de camere
video, închirierea de aparate de înregistrat
casete video, închirierea de casete video,
servicii de scenografie, organizarea şi susţinerea
seminarelor, închirierea de decoruri, producţia
de spectacole, servicii de tabere sportive,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
producţii de teatru, servicii de agenţii de bilete
(divertisment), înregistrare video.

───────

(210) M 2021 05310
(151) 14/07/2021
(732) SC GOZENI STUDIO SRL, STR.

MIZILENI NR. 23, CAMERA
1, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
IronSiege

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

42. Editare de jocuri.
───────

(210) M 2021 05311
(151) 14/07/2021
(732) FEDERICO TORRES MARIN,

AMORES 946-6 COL. DEL VALLE,
ALCADIA BENITO JUAREZ,
MEXICO CITY, 03100, MEXIC

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ETJ.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

bb better balance

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03

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

clase:
29. Turtite de Burger preparate din carne de vita,
pui, porc, curcan, carne maruntita de vita, pui,
porc, curcan, carne tocata de vita, pui, porc,
curcan, chiftele preparate din carne de vita, pui,
porc, curcan, carnati, carnati Franckfurts, șunca
din carne de vita, pui, porc, curcan, mezeluri
uscate (salam, Peperoni, Chorizo, Salchichon)
preparate din carne de vita, pui, porc, curcan,
brânzeturi, smantana [produse lactate], unt,
iaurt, sosuri pentru gustări, piept de pui, piept
de curcan, somon (nu viu), File si fripturi din
carne de vita, pui, porc, curcan, peste, bucatele
(bulete) pane din carne de vita, pui, porc, curcan,
peste, carnati (hot dogs).
30. Carnati (hot dogs) preparati din carne de
vita, pui, porc, curcan, pizza, taco, Burritos
(mâncare mexicană), mâncăruri preparate din
carne de vita, pui, porc, curcan, Fajitas (fel de
mâncare mexicană) preparate din carne de vita,
pui, porc, curcan, înghețata, sosuri.
35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială, servicii de comerț cu
următoarele: produse alimentare si băuturi
nealcoolice in numele terților (servicii
de intermediere comerciala), managementul
afacerilor comerciale, administrație comerciala,
design publicitar, marketing, servicii
promotionale pentru produse, prezentarea de
produse prin orice mijloace de comunicare
pentru vanzare cu amănuntul, servicii de comerț
electronic si anume, furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații
in scopuri publicitare si de vanzare, servicii
de vanzare cu ridicata si cu amănuntul
a tuturor tipurilor de produse alimentare si
băuturi nealcoolice, servicii de achiziție si de
vanzare cu ridicata si cu amănuntul, inclusiv
marketingul electronic al tuturor tipurilor de
produse alimentare si băuturi nealcoolice.

───────
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(210) M 2021 05312
(151) 14/07/2021
(732) SPARK ONLINE SCHOOL SRL,

STR. SAMUIL MICU NR. 12/A S,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

spark

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.11.06

(591) Culori revendicate:roz, albastru, galben,
portocaliu, verde, mov

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

41. Educație, instruire, servicii de învățământ
online.

───────

(210) M 2021 05314
(151) 14/07/2021
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, AP.
1, ET. 1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
ROMANIA

(540)
Trinité Jidvei

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de

vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerț și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
organizarea de festivaluri cu scop cultural,
educațional sau de divertisment, organizarea
de expoziții cu caracter cultural și educativ,
organizarea de concursuri tematice, organizarea
și coordonarea de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri educative și recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2021 05315
(151) 14/07/2021
(732) SC WOOD BRIDGE SRL, STR.

PERIŞ NR. 61, CAMERA 2,
SECTOR 2, BUCURTEŞTI,
ROMANIA

(540)

VIVI SMILE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Sandale de baie, papuci de baie, costume de
baie, pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
corsaje (lenjerie), cizme pentru sporturi, cizme,
chiloți tip boxeri, bretele pentru îmbrăcăminte
(suspensoare)/suspensoare, sutiene, camizole,
caschete, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie
de corp), manșoane/manșete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru cicliști, gulere detașabile,
pernuțe împotriva transpirației pentru rochii,
rochii, capoate, pantofi sau sandale din
iarba esparto (espadrile), pantofi de fotbal/
ghete de fotbal, încălțăminte, trenciuri
(îmbrăcăminte), galoși, jartiere, burtiere, mănuși
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
cizmulițe, cloșuri pentru pălării (schelete),
pălării, tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie,
jachete (îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte),
rochii tip pulover/rochii tip salopetă, chiloți
de damă/chiloți pantalonași, trusouri pentru
copii (îmbrăcăminte), cravate, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbătești/pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu
glugă (parka), pelerine, mantale, jupe, pijamale,
articole de îmbrăcăminte cu protecție solară,
îmbrăcăminte de-a gata, sandale, sariuri,
plastroane pentru cămăși, cămăși, pantofi,
cămăși cu mânecă scurtă, fuste, pantaloni
scurți tip fustă, papuci, furouri (lenjerie de
corp), bretele pentru susținerea șosetelor,
șosete, branțuri, pantofi de sport, maieuri
sport, ciorapi, jachete căptușite (îmbrăcăminte),
costume, flanele/pulovere/hanorace (pulovere),
tricouri cu mânecă scurtă, colanți, bombeuri
pentru încălțăminte, togi, jobene, benzi pentru
manșetele de la pantaloni/curele pentru
jambiere, pantaloni (am.), chiloți, lenjerie
de corp/ desuuri, uniforme, pâslari (cizme
din pâslă), văluri (îmbrăcăminte), cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), veste/jiletci.

───────

(210) M 2021 05316
(151) 14/07/2021
(732) SC WOOD BRIDGE SRL, STR.

PERIŞ NR. 61, CAMERA 2,
SECTOR 2, BUCURTEŞTI,
ROMANIA

(540)

VIVI SMILE SWEET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Sandale de baie, papuci de baie, costume de
baie, pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
corsaje (lenjerie), cizme pentru sporturi, cizme,
chiloţi tip boxeri, bretele pentru îmbrăcăminte
(suspensoare)/suspensoare, sutiene, camizoie,
caschete, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie
de corp), manşoane/manşete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru ciclişti, gulere detaşabile,
pernuţe împotriva transpiraţiei pentru rochii,
rochii, capoate, pantofi sau sandale din
iarba esparto(espadrile), pantofi de fotbal/
ghete de fotbal, încălţăminte, trenduri
(îmbrăcăminte), galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
cizmuliţe, cloşuri pentru pălării (schelete),
pălării, tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie,
jachete (îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte),
rochii tip pulover / rochii tip salopetă, chiloţi
de damă/chiloţi pantalonaşi, trusouri pentru
copii (îmbrăcăminte), cravate, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbăteşti/pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu
glugă (parka), pelerine, mantale, jupe, pijamale,
articole de îmbrăcăminte cu protecţie solară,
îmbrăcăminte de-a gata, sandale, sariuri,
plastroane pentru cămăşi, cămăşi, pantofi,
cămăşi cu mânecă scurtă, fuste, pantaloni
scurţi tip fustă, papuci, furouri (lenjerie de
corp), bretele pentru susţinerea şosetelor,
şosete, branţuri, pantofi de sport, maieuri
sport, ciorapi, jachete căptuşite (îmbrăcăminte),
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costume, flanele/pulovere/hanorace (pulovere),
tricouri cu mânecă scurtă, colanţi, bombeuri
pentru încălţăminte, togi, jobene, benzi pentru
manşetele de la pantaloni/curele pentru
jambiere, pantaloni (am.), chiloţi, lenjerie de
corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste/jiletci.

───────

(210) M 2021 05317
(151) 14/07/2021
(732) ASOCIATIA MARELE CONSILIU

REGULAR DE RITUALISTICA,
STR. INTR. STEFAN FURTUNA,
NR. 6, AP. 1, PARTER, CAM.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI NR. 164, BL. K,
SC. B, ET. 2, AP. 34, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010708, ROMANIA

(540)
Widows Sons

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

36. Colectare de fonduri de binefacere, servicii
de fonduri de binefacere, strângere de fonduri
de binefacere în vederea precauțiilor și a
prevenirii dezastrelor, servicii de colectare de
fonduri de binefacere pentru copiii defavorizați,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, colecte de fonduri de binefacere
în cadrul evenimentelor de divertisment,
coordonarea activităților de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, organizare
de colecte, organizare de colecte în scopuri
caritabile, organizare de finanțări pentru
proiecte umanitare, sponsorizare și protecție
financiară, sponsorizare, strângere de fonduri și
sponsorizare financiară.
41. Organizare de raliuri de motociclete,
organizarea de curse cu motociclete, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, servicii
educative și de instruire, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
ateliere organizate în scopuri culturale,
servicii oferite de ateliere recreative, academii
(educație), coaching pentru viață (instruire),
servicii oferite de ateliere de formare,
consultanță în materie de formare, coordonare

de cursuri de instruire, coordonare de expoziții
cu scop educativ, coordonare de expoziții în
scopuri recreative, coordonare de evenimente
educative, cursuri avansate de conducere auto
pentru conducătorii de automobile, cursuri de
pregătire pe teme filozofice, educație, formare
complementară, formare continuă, formare
pentru motocicliști, furnizare de cursuri de
instruire, furnizare de cursuri de instruire
în dezvoltarea personală, instruire pentru
motocicliști, organizare de raliuri automobilistice
cu scop de divertisment, organizare de
evenimente automobilistice, divertisment de tipul
curselor automobilistice.

───────

(210) M 2021 05318
(151) 14/07/2021
(732) IULIA ANDREEA VÎLCEANU, STR.

EGALITAȚII NR. 4,JUD. SATU
MARE, SATU MARE, 440092,
SATU MARE, ROMANIA

(540)
Villia

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

41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────
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(210) M 2021 05319
(151) 14/07/2021
(732) S.C. NATY RION SECURITY

S.R.L., SAT BULGARUS NR.458 ,
CAMERA 5, JUD. TIMIȘ, COM.
LENAUHEIM, TIMIȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L., STR,
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POASTALA 640,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NATY RION SECURITY N

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 01.01.10; 26.01.03; 26.04.02;
27.05.01; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
45. Servicii de pază, servicii de securitate
pentru protejarea proprietăţii şi a persoanelor,
servicii de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru evenimente publice, servicii de
securitate pentru protejarea proprietăţii, servicii
de securitate pentru protecţia persoanelor,
servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii de
securitate pentru protecţia fizică a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale, servicii de supraveghere,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de securitate fizică,
servicii prestate de gardă de securitate, servicii
de pază.

───────

(210) M 2021 05320
(151) 14/07/2021
(732) SMART THINKING CONCEPT

S.R.L., ŞOS. PIPERA TUNARI NR.
200A, CAMERA 1, CORP C, ET. 2,
AP. 9 , JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Filtrex

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 11.07.07; 26.01.01; 27.05.01;
29.01.15

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

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

7. Filtre de praf pentru aspiratoare, filtre și
pungi de praf pentru aspiratoare, aparate pentru
măturare, curățare și spălare, saci de aspirator
din hârtie, saci de carton pentru aspiratoare, saci
din plastic pentru aspiratoare.

───────
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(210) M 2021 05321
(151) 14/07/2021
(732) PORTER SOLUTIONS S.R.L., STR.

POENARU BORDEA, BL. A11,
SC. C, ET. 2, AP. 7, JUD. ARGEŞ,
CÂMPULUNG, ARGEȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ARLECCHINO
SAPORI E COLORI

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 02.01.07; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roşu, portocaliu, galben, maro, crem,
negru, alb

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

39. Servicii de transport, livrare de alimente
și băuturi preparate pentru consum (transport),
livrare de alimente, servicii de livrare (transport),
servicii de transport de alimente.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), asigurarea de hrană și
băuturi, închiriere de săli pentru evenimente

sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii de mâncare la pachet,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

───────

(210) M 2021 05322
(151) 14/07/2021
(732) ELENA SÎRBU, STR. DECEBAL,

NR. 28, SC. A, ET. 2, AP. 10, JUD.
IAŞI, IASI, IAȘI, ROMANIA
ADRIAN FROICU, STR. DECEBAL,
NR. 28, BL. C3, SC. A, ET. 2, AP.
10, JUD. IAŞI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Ulei pentru păr, balsamuri de păr, gel
pentru păr, ceară pentru păr, decoloranți
pentru păr, vopsele pentru păr, luciu de
păr, creme de păr, balsamuri pentru păr,
fixative pentru păr, spumă pentru păr, măști
pentru păr, tratamente pentru păr, ser de
păr, loțiuni colorante pentru păr, șampoane
de păr nemedicinale, tratamente permanente
pentru păr, produse cosmetice pentru păr, loțiuni
tonice pentru păr, produse nutritive pentru păr,
loțiuni cosmetice de păr, produse lichide pentru
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păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale.

───────

(210) M 2021 05323
(151) 14/07/2021
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011465,
ROMANIA

(540)

CAZACU MUNCĂ GREA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
18.03.21

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#784C41), portocaliu deschis (HEX
#FB7947), maro închis (HEX #432F28),
bej (HEX #BB9789), negru

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

35. Publicitate TV, servicii de promovare si
publicitate oferite pe si prin internet, extranet,
LANs, si alte retele de comunicatii electronice,
oferire de spatiu de televiziune, radio si
publicitate, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,

stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii.
38. Servicii de televiziune prin radiodifuzare,
prin internet, servicii de radio, radiodifuzare
TV prin cablul radiodifuzare TV prin satelit,
radiodifuzare fara fir, transmisii video la cerere,
radiodifuzare TV pe baza de abonament,
radiodifuzare TV de tip pay per view, servicii
de comunicatii si transmisie, respectiv transmisie
de voce, audio, sunt, video, imagini, grafica,
mesaje si date prin reletele de telecomunicatii,
retele de telecomunicatii fara fir, internet, retele
de servicii de informatii si retele de date,
servicii de transmisie, respectiv service de
transmisie prin cablu, servicii de transmisie
prin satelit, transmisie electronica de continut
de date, grafica, sunet si video, transmisie
si streaming de programe, continut audio
si vizual, si continut media de divertisment
prin retele de calculatoare globale si prin
retele de comunicatii fara fir, servicii media
mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusive text, date, imagini,
audio, fisiere video siaudioprin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si PCuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii video on demand
si service de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de televiziune, stiri,
continut editorial.
41. Creatie, productie si distributie de programe
de televiziune si filme, prin orice mijloace,
creatie, productie si distributie de inregistrari
sonore si vizuale, prin orice mijloace, furnizare
de video on demand, programe de televiziune
si filme, furnizare de video care nu poate fi
descarcat, programe de televiziune si filme,
servicii de entertainment, creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive video si pentru mobil, creatie,
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productie si comunicare de divertisment, stiri si
servicii educationale printr-o retea globala de
comunicare de natura unor pagini de internet
afisand o varietate de informatie de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
aducatie, antrenamente, sport, sanatate, cultura,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, informatii cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grila de programe
TV si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────

(210) M 2021 05324
(151) 14/07/2021
(732) INFINITY LIFE MEDICAL SRL,

STR. DR. LEONTE ANSATEVIECI
NR. 8, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050464, ROMANIA

(540)

CLINICA MEDICALĂ iLife

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 24.17.08; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 3517
c), alb

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2021 05325
(151) 14/07/2021
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011465,
ROMANIA

(540)

CĂLĂTOREȘTE
TRĂIEȘTE IUBEȘTE

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
26.01.03; 26.04.02; 01.15.11

(591) Culori revendicate:albastru închis
(HEX #546F7A), verde deschis (HEX
#2EE569), galben (HEX #F3D738),
albastru deschis (HEX #3A8AE1), roşu
(HEX #FF1E3E), roz (HEX #DB2764),
alb

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

35. Publicitate TV, servicii de promovare si
publicitate oferite pe si prin internet, extranet,
lans, si alte retele de comunicatii electronice,
oferire de spatiu de televiziune, radio si
publicitate, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii.
38. Servicii de televiziune prin radiodifuzare,
prin internet, servicii de radio, radiodifuzare
TV prin cablul radiodifuzare TV prin satelit,
radiodifuzare fara fir, transmisii video la cerere,
radiodifuzare TV pe baza de abonament,
radiodifuzare TV de tip pay per view, servicii
de comunicatii si transmisie, respectiv transmisie
de voce, audio, sunt, video, imagini, grafica,
mesaje si date prin reletele de telecomunicatii,
retele de telecomunicatii fara fir, internet, retele
de servicii de informatii si retele de date,
servicii de transmisie, respectiv service de
transmisie prin cablu, servicii de transmisie
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prin satelit, transmisie electronica de continut
de date, grafica, sunet si video, transmisie
si streaming de programe, continut audio
si vizual, si continut media de divertisment
prin retele de calculatoare globale si prin
retele de comunicatii fara fir, servicii media
mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusive text, date, imagini,
audio, fisiere video siaudioprin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si PCuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii video on demand
si service de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de televiziune, stiri,
continut editorial.
41. Creatie, productie si distributie de programe
de televiziune si filme, prin orice mijloace,
creatie, productie si distributie de inregistrari
sonore si vizuale, prin orice mijloace, furnizare
de video on demand, programe de televiziune
si filme, furnizare de video care nu poate fi
descarcat, programe de televiziune si filme,
servicii de entertainment, creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive video si pentru mobil, creatie,
productie si comunicare de divertisment, stiri
si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de
internet afisand o varietate de informatie de
divertisment de interes general cu privire la
divertisment, aducatie, antrenamente, sport,
sanatate, cultura, inclusiv filme, programe de
televiziune, videouri, clipuri de filme, fotografii,
si alte materiale multimedia, inclusiv sub
forma de podcasts si webcasts, furnizarea
de informatii cu privire la divertisment, filme,
documentare, stabilire grila de programe TV
si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,

concerte, expozitii, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────

(210) M 2021 05326
(151) 14/07/2021
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

(540)

DETECTORUL de MINCIUNI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri (HEX #484848,
HEX #B6B6B6, HEX #646464, HEX
#E5E5E5), negru (HEX #212121)

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

35. Publicitate tv, servicii de promovare si
publicitate oferite pe si prin internet, extranet,
lans, si alte retele de comunicatii electronice,
oferire de spatiu de televiziune, radio si
publicitate, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii
38. Servicii de televiziune prin radiodifuzare,
prin internet, servicii de radio, radiodifuzare
tv prin cablul radiodifuzare tv prin satelit,
radiodifuzare fara fir, transmisii video la cerere,
radiodifuzare tv pe baza de abonament,
radiodifuzare tv de tip pay per view, servicii de
comunicatii si transmisie, respectiv transmisie
de voce, audio, sunt, video, imagini, grafica,
mesaje si date prin reletele de telecomunicatii,
retele de telecomunicatii fara fir, internet, retele
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de servicii de informatii si retele de date,
servicii de transmisie, respectiv service de
transmisie prin cablu, servicii de transmisie
prin satelit, transmisie electronica de continut
de date, grafica, sunet si video, transmisie
si streaming de programe, continut audio
si vizual, si continut media de divertisment
prin retele de calculatoare globale si prin
retele de comunicatii fara fir, servicii media
mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusive text, date, imagini,
audio, fisiere video siaudioprin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii video on demand
si service de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de televiziune, stiri,
continut editorial
41. Creatie, productie si distributie de programe
de televiziune si filme, prin orice mijloace,
creatie, productie si distributie de inregistrari
sonore si vizuale, prin orice mijloace, furnizare
de video on demand, programe de televiziune
si filme, furnizare de video care nu poate fi
descarcat, programe de televiziune si filme,
servicii de entertainment, creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive video si pentru mobil, creatie,
productie si comunicare de divertisment, stiri
si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de
internet afisand o varietate de informatie de
divertisment de interes general cu privire la
divertisment, aducatie, antrenamente, sport,
sanatate, cultura, inclusiv filme, programe de
televiziune, videouri, clipuri de filme, fotografii,
si alte materiale multimedia, inclusiv sub
forma de podcasts si webcasts, furnizarea
de informatii cu privire la divertisment, filme,
documentare, stabilire grila de programe tv
si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,

timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────

(210) M 2021 05327
(151) 14/07/2021
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

(540)

DUET

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 16.01.13

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FFD566), negru (HEX #332B33)

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

35. Publicitate tv, servicii de promovare si
publicitate oferite pe si prin internet, extranet,
lans, si alte retele de comunicatii electronice,
oferire de spatiu de televiziune, radio si
publicitate, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii
38. Servicii de televiziune prin radiodifuzare,
prin internet, servicii de radio, radiodifuzare
tv prin cablul radiodifuzare tv prin satelit,
radiodifuzare fara fir, transmisii video la cerere,
radiodifuzare tv pe baza de abonament,
radiodifuzare tv de tip pay per view, servicii de
comunicatii si transmisie, respectiv transmisie
de voce, audio, sunt, video, imagini, grafica,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/07/2021

mesaje si date prin reletele de telecomunicatii,
retele de telecomunicatii fara fir, internet, retele
de servicii de informatii si retele de date,
servicii de transmisie, respectiv service de
transmisie prin cablu, servicii de transmisie
prin satelit, transmisie electronica de continut
de date, grafica, sunet si video, transmisie
si streaming de programe, continut audio
si vizual, si continut media de divertisment
prin retele de calculatoare globale si prin
retele de comunicatii fara fir, servicii media
mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusive text, date, imagini,
audio, fisiere video siaudioprin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii video on demand
si service de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de televiziune, stiri,
continut editorial
41. Creatie, productie si distributie de programe
de televiziune si filme, prin orice mijloace,
creatie, productie si distributie de inregistrari
sonore si vizuale, prin orice mijloace, furnizare
de video on demand, programe de televiziune
si filme, furnizare de video care nu poate fi
descarcat, programe de televiziune si filme,
servicii de entertainment, creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive video si pentru mobil, creatie,
productie si comunicare de divertisment, stiri
si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de
internet afisand o varietate de informatie de
divertisment de interes general cu privire la
divertisment, aducatie, antrenamente, sport,
sanatate, cultura, inclusiv filme, programe de
televiziune, videouri, clipuri de filme, fotografii,
si alte materiale multimedia, inclusiv sub
forma de podcasts si webcasts, furnizarea
de informatii cu privire la divertisment, filme,
documentare, stabilire grila de programe tv
si radio, materiale de promovare, trailere,

sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────

(210) M 2021 05328
(151) 14/07/2021
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

(540)

follow US

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FDD900, HEX #FFFE27), maro (HEX
#AF3F00, HEX #DB5800)

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

35. Publicitate tv, servicii de promovare si
publicitate oferite pe si prin internet, extranet,
lans, si alte retele de comunicatii electronice,
oferire de spatiu de televiziune, radio si
publicitate, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii
38. Servicii de televiziune prin radiodifuzare,
prin internet, servicii de radio, radiodifuzare
tv prin cablul radiodifuzare tv prin satelit,
radiodifuzare fara fir, transmisii video la cerere,
radiodifuzare tv pe baza de abonament,
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radiodifuzare tv de tip pay per view, servicii de
comunicatii si transmisie, respectiv transmisie
de voce, audio, sunt, video, imagini, grafica,
mesaje si date prin reletele de telecomunicatii,
retele de telecomunicatii fara fir, internet, retele
de servicii de informatii si retele de date,
servicii de transmisie, respectiv service de
transmisie prin cablu, servicii de transmisie
prin satelit, transmisie electronica de continut
de date, grafica, sunet si video, transmisie
si streaming de programe, continut audio
si vizual, si continut media de divertisment
prin retele de calculatoare globale si prin
retele de comunicatii fara fir, servicii media
mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusive text, date, imagini,
audio, fisiere video siaudioprin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii video on demand
si service de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de televiziune, stiri,
continut editorial
41. Creatie, productie si distributie de programe
de televiziune si filme, prin orice mijloace,
creatie, productie si distributie de inregistrari
sonore si vizuale, prin orice mijloace, furnizare
de video on demand, programe de televiziune
si filme, furnizare de video care nu poate fi
descarcat, programe de televiziune si filme,
servicii de entertainment, creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive video si pentru mobil, creatie,
productie si comunicare de divertisment, stiri
si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de
internet afisand o varietate de informatie de
divertisment de interes general cu privire la
divertisment, aducatie, antrenamente, sport,
sanatate, cultura, inclusiv filme, programe de
televiziune, videouri, clipuri de filme, fotografii,
si alte materiale multimedia, inclusiv sub
forma de podcasts si webcasts, furnizarea

de informatii cu privire la divertisment, filme,
documentare, stabilire grila de programe tv
si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────

(210) M 2021 05329
(151) 14/07/2021
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

(540)

ÎN OGLINDĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

(591) Culori revendicate:gri (HEX #A6A6A6,
HEX #5D5D5D, HEX #C9C9C9), negru
(HEX #171717), roşu (HEX #FF0707),
roz (HEX #FFC1C1)

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

35. Publicitate tv, servicii de promovare si
publicitate oferite pe si prin internet, extranet,
lans, si alte retele de comunicatii electronice,
oferire de spatiu de televiziune, radio si
publicitate, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii
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38. Servicii de televiziune prin radiodifuzare,
prin internet, servicii de radio, radiodifuzare
tv prin cablul radiodifuzare tv prin satelit,
radiodifuzare fara fir, transmisii video la cerere,
radiodifuzare tv pe baza de abonament,
radiodifuzare tv de tip pay per view, servicii de
comunicatii si transmisie, respectiv transmisie
de voce, audio, sunt, video, imagini, grafica,
mesaje si date prin reletele de telecomunicatii,
retele de telecomunicatii fara fir, internet, retele
de servicii de informatii si retele de date,
servicii de transmisie, respectiv service de
transmisie prin cablu, servicii de transmisie
prin satelit, transmisie electronica de continut
de date, grafica, sunet si video, transmisie
si streaming de programe, continut audio
si vizual, si continut media de divertisment
prin retele de calculatoare globale si prin
retele de comunicatii fara fir, servicii media
mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusive text, date, imagini,
audio, fisiere video siaudioprin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii video on demand
si service de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de televiziune, stiri,
continut editorial
41. Creatie, productie si distributie de programe
de televiziune si filme, prin orice mijloace,
creatie, productie si distributie de inregistrari
sonore si vizuale, prin orice mijloace, furnizare
de video on demand, programe de televiziune
si filme, furnizare de video care nu poate fi
descarcat, programe de televiziune si filme,
servicii de entertainment, creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive video si pentru mobil, creatie,
productie si comunicare de divertisment, stiri
si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de
internet afisand o varietate de informatie de
divertisment de interes general cu privire la

divertisment, aducatie, antrenamente, sport,
sanatate, cultura, inclusiv filme, programe de
televiziune, videouri, clipuri de filme, fotografii,
si alte materiale multimedia, inclusiv sub
forma de podcasts si webcasts, furnizarea
de informatii cu privire la divertisment, filme,
documentare, stabilire grila de programe tv
si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────

(210) M 2021 05330
(151) 14/07/2021
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

(540)

theXclusive

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

(591) Culori revendicate:alb (HEX #FFFFFF),
galben (HEX #FCD530, HEX
#F89B31) , portocaliu (HEX #F16031)

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

35. Publicitate tv, servicii de promovare si
publicitate oferite pe si prin internet, extranet,
lans, si alte retele de comunicatii electronice,
oferire de spatiu de televiziune, radio si
publicitate, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
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privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii
38. Servicii de televiziune prin radiodifuzare,
prin internet, servicii de radio, radiodifuzare
tv prin cablul radiodifuzare tv prin satelit,
radiodifuzare fara fir, transmisii video la cerere,
radiodifuzare tv pe baza de abonament,
radiodifuzare tv de tip pay per view, servicii de
comunicatii si transmisie, respectiv transmisie
de voce, audio, sunt, video, imagini, grafica,
mesaje si date prin reletele de telecomunicatii,
retele de telecomunicatii fara fir, internet, retele
de servicii de informatii si retele de date,
servicii de transmisie, respectiv service de
transmisie prin cablu, servicii de transmisie
prin satelit, transmisie electronica de continut
de date, grafica, sunet si video, transmisie
si streaming de programe, continut audio
si vizual, si continut media de divertisment
prin retele de calculatoare globale si prin
retele de comunicatii fara fir, servicii media
mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusive text, date, imagini,
audio, fisiere video siaudioprin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii video on demand
si service de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de televiziune, stiri,
continut editorial
41. Creatie, productie si distributie de programe
de televiziune si filme, prin orice mijloace,
creatie, productie si distributie de inregistrari
sonore si vizuale, prin orice mijloace, furnizare
de video on demand, programe de televiziune
si filme, furnizare de video care nu poate fi
descarcat, programe de televiziune si filme,
servicii de entertainment, creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive video si pentru mobil, creatie,
productie si comunicare de divertisment, stiri

si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de
internet afisand o varietate de informatie de
divertisment de interes general cu privire la
divertisment, aducatie, antrenamente, sport,
sanatate, cultura, inclusiv filme, programe de
televiziune, videouri, clipuri de filme, fotografii,
si alte materiale multimedia, inclusiv sub
forma de podcasts si webcasts, furnizarea
de informatii cu privire la divertisment, filme,
documentare, stabilire grila de programe tv
si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────

(210) M 2021 05331
(151) 14/07/2021
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BD. MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

(540)

WELL DONE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.03

(591) Culori revendicate:grena (Hex
#641612), rosu (Hex #E02F1D), crem
(Hex #B3AA9B), crem (Hex #9A9084),
rosu (Hex #EA2119)

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

35. Publicitate tv, servicii de promovare si
publicitate oferite pe si prin internet, extranet,
lans, si alte retele de comunicatii electronice,
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oferire de spatiu de televiziune, radio si
publicitate, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii.
38. Servicii de televiziune prin radiodifuzare,
prin internet, servicii de radio, radiodifuzare
tv prin cablul radiodifuzare tv prin satelit,
radiodifuzare fara fir, transmisii video la cerere,
radiodifuzare tv pe baza de abonament,
radiodifuzare tv de tip pay per view, servicii de
comunicatii si transmisie, respectiv transmisie
de voce, audio, sunt, video, imagini, grafica,
mesaje si date prin reletele de telecomunicatii,
retele de telecomunicatii fara fir, internet, retele
de servicii de informatii si retele de date,
servicii de transmisie, respectiv service de
transmisie prin cablu, servicii de transmisie
prin satelit, transmisie electronica de continut
de date, grafica, sunet si video, transmisie
si streaming de programe, continut audio
si vizual, si continut media de divertisment
prin retele de calculatoare globale si prin
retele de comunicatii fara fir, servicii media
mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusive text, date, imagini,
audio, fisiere video siaudioprin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii video on demand
si service de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de televiziune, stiri,
continut editorial.
41. Creatie, productie si distributie de programe
de televiziune si filme, prin orice mijloace,
creatie, productie si distributie de inregistrari
sonore si vizuale, prin orice mijloace, furnizare
de video on demand, programe de televiziune
si filme, furnizare de video care nu poate fi
descarcat, programe de televiziune si filme,
servicii de entertainment, creatie, productie,

furnizare si distributie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive video si pentru mobil, creatie,
productie si comunicare de divertisment, stiri
si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de
internet afisand o varietate de informatie de
divertisment de interes general cu privire la
divertisment, aducatie, antrenamente, sport,
sanatate, cultura, inclusiv filme, programe de
televiziune, videouri, clipuri de filme, fotografii,
si alte materiale multimedia, inclusiv sub
forma de podcasts si webcasts, furnizarea
de informatii cu privire la divertisment, filme,
documentare, stabilire grila de programe tv
si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────

(210) M 2021 05332
(151) 14/07/2021
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL,

BD MARASTI 65-67, INTRAREA
D, PAVILION T, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011465, ILFOV,
ROMANIA

(540)

40 ?

(531) Clasificare Viena:
27.07.01; 27.07.02; 29.01.14; 24.17.04

(591) Culori revendicate:gri( Hex #ACACAC),
gri (Hex #EDEDED), gri (Hex
#BBBBBB), gri (Hex #E0E0E0)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate tv, servicii de promovare si
publicitate oferite pe si prin internet, extranet,
lans, si alte retele de comunicatii electronice,
oferire de spatiu de televiziune, radio si
publicitate, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii.
38. Servicii de televiziune prin radiodifuzare,
prin internet, servicii de radio, radiodifuzare
tv prin cablul radiodifuzare tv prin satelit,
radiodifuzare fara fir, transmisii video la cerere,
radiodifuzare tv pe baza de abonament,
radiodifuzare tv de tip pay per view, servicii de
comunicatii si transmisie, respectiv transmisie
de voce, audio, sunt, video, imagini, grafica,
mesaje si date prin reletele de telecomunicatii,
retele de telecomunicatii fara fir, internet, retele
de servicii de informatii si retele de date,
servicii de transmisie, respectiv service de
transmisie prin cablu, servicii de transmisie
prin satelit, transmisie electronica de continut
de date, grafica, sunet si video, transmisie
si streaming de programe, continut audio
si vizual, si continut media de divertisment
prin retele de calculatoare globale si prin
retele de comunicatii fara fir, servicii media
mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusive text, date, imagini,
audio, fisiere video siaudioprin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii video on demand
si service de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de televiziune, stiri,
continut editorial.
41. Creatie, productie si distributie de programe
de televiziune si filme, prin orice mijloace,
creatie, productie si distributie de inregistrari

sonore si vizuale, prin orice mijloace, furnizare
de video on demand, programe de televiziune
si filme, furnizare de video care nu poate fi
descarcat, programe de televiziune si filme,
servicii de entertainment, creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive video si pentru mobil, creatie,
productie si comunicare de divertisment, stiri
si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de
internet afisand o varietate de informatie de
divertisment de interes general cu privire la
divertisment, aducatie, antrenamente, sport,
sanatate, cultura, inclusiv filme, programe de
televiziune, videouri, clipuri de filme, fotografii,
si alte materiale multimedia, inclusiv sub
forma de podcasts si webcasts, furnizare
de informatii cu privire la divertisment, filme,
documentare, stabilire grila de programe tv
si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────

(210) M 2021 05333
(151) 14/07/2021
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

(540)
40 DE INTREBARI

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

35. Publicitate tv, servicii de promovare si
publicitate oferite pe si prin internet, extranet,
lans, si alte retele de comunicatii electronice,
oferire de spatiu de televiziune, radio si
publicitate, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
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privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii.
38. Servicii de televiziune prin radiodifuzare,
prin internet, servicii de radio, radiodifuzare
tv prin cablul radiodifuzare tv prin satelit,
radiodifuzare fara fir, transmisii video la cerere,
radiodifuzare tv pe baza de abonament,
radiodifuzare tv de tip pay per view, servicii de
comunicatii si transmisie, respectiv transmisie
de voce, audio, sunt, video, imagini, grafica,
mesaje si date prin reletele de telecomunicatii,
retele de telecomunicatii fara fir, internet, retele
de servicii de informatii si retele de date,
servicii de transmisie, respectiv service de
transmisie prin cablu, servicii de transmisie
prin satelit, transmisie electronica de continut
de date, grafica, sunet si video, transmisie
si streaming de programe, continut audio
si vizual, si continut media de divertisment
prin retele de calculatoare globale si prin
retele de comunicatii fara fir, servicii media
mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusive text, date, imagini,
audio, fisiere video siaudioprin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii video on demand
si service de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de televiziune, stiri,
continut editorial.
41. Creatie, productie si distributie de programe
de televiziune si filme, prin orice mijloace,
creatie, productie si distributie de inregistrari
sonore si vizuale, prin orice mijloace, furnizare
de video on demand, programe de televiziune
si filme, furnizare de video care nu poate fi
descarcat, programe de televiziune si filme,
servicii de entertainment, creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive video si pentru mobil, creatie,
productie si comunicare de divertisment, stiri si

servicii educationale printr-o retea globala de
comunicare de natura unor pagini de internet
afisand o varietate de informatie de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
aducatie, antrenamente, sport, sanatate, cultura,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, informatii cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grila de programe
tv si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate, clasa 42:
- servicii stiintifice si tehnologice, precum
si servicii de cercetare si de creatie,
referitoare la acestea, servicii de analiza si
cercetare industriala, crearea si dezvoltarea
calculatoarelor si a programelor de calculator.

───────

(210) M 2021 05334
(151) 14/07/2021
(732) TALLPART SRL, STR. VALEA

IASULUI, BL. A9, SC.A, ET.1,
AP.4, JUDETUL ARGES, CURTEA
DE ARGES, 115300, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

BLUE CLEaN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.03; 05.03.13;
29.01.15
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(591) Culori revendicate:verde (Hex
#67836F), albastru (Hex #D0F0F7),
gri (Hex #82969A), albastru( Hex
#94ADB1), albastru (Hex #688990),
albastru (Hex #A8C1C7), verde (Hex
#A8C2B5), albastru (Hex #B1CED4),
verde (Hex #C3DFCE)

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

37. Servicii de curățare chimică a articolelor de
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 05335
(151) 14/07/2021
(732) NET TRADING SRL, STRADA

RITORIDE, NR. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050205, ROMANIA

(540)

ALARMAX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 22.03.05; 07.01.09

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

9. Dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare.

───────
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(210) M 2021 04098
(151) 17/06/2016
(732) KERANGUS HOLDINGS LTD, 12,

RODOU STREET, 1ST FLOOR
CY-1086 , NICOSIA , CIPRU

(740) RATZA & RATZA SRL, B-DUL A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02

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

29. Carne, și carne de vânat, extracte din
carne, mezeluri, bacon, cârnați, șuncă, carne
la conservă, carne de pasăre, pește, fileuri de
pește, pește conservat, leguminoase, fasole,
linte, mazăre, năut, unt, unt de arahide,
lapte, produse lactate, brânză, produse din
brânză, iaurt, smântână, frișcă, uleiuri și
grăsimi comestibile, grăsimi comestibile, uleiuri
comestibile, ulei de porumb, ulei de porumb
pentru alimente, margarină, ulei de măsline,
ulei de floarea soarelui, ulei de palmier, ulei
de susan, pastă de măsline, ouă, alimente
congelate, fructe și legume conservate, uscate și
gătite, legume fierte, supe de legume, alimente
la conservă, salate de legume murate, pastă de
tomate, salate de legume, ciuperci la conservă,
fructe la conservă, jeleuri, salate de fructe, pulpa
de fructe, jeleuri, gemuri, compoturi, stafide,
smochine uscate, supe, supe de legume, lapte
de soia, tahini, fructe cu coajă lignificată, nuci,
migdale, arahide, năut prăjit, alune, semințe de
floarea soarelui, semințe de dovleac, dulcețuri
care se servesc în lingură.
30. Cafea, înlocuitori de cafea, ceai, cacao,
zahăr, fructoză, orez, tapioca, făină de soia, făină
și preparate din grâu și cereale, sago, batoane cu
susan și miere, drojdie, praf de copt, toate tipurile
de aluat, făină de aluat, clătite, aluat pentru
plăcinte și pizza, croissante, foietaje pentru

plăcinte și dulciuri, mălai, griș, fulgi din cereale,
fulgi de porumb, fulgi de ovăz, muesli, frumenty
(un fel de paste tradiționale), floricele de porumb,
pâine, produse de patiserie, pâine cu maia,
rulouri de prăjit, pâine prăjită, biscuiți sărați,
biscuiți, fursecuri, pesmeți, prăjituri, produse de
patiserie, paste, înghețate, ciocolate, pastă de
ciocolată și pastă de alune, napolitane, praline,
înghețate, băuturi din ciocolată, băuturi din
cacao, orz, porumb, miere, sirop de melasă,
sare, piper, mirodenii, anason, condimente,
muștar, ketchup, maioneză, oțet, gheață, gumă
de mestecat, bomboane, halva, siropuri, paste
făinoase, lasagna.
32. Bere, ape minerale și gazoase, alte băuturi
nealcoolice, siropuri și alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi din fructe și sucuri
de fructe, suc de lămâie concentrat, suc de roșii.

───────
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publicată în data de 21/07/2021


