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Cereri Mărci publicate în 22/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 01128 15/02/2021 DANESTAR DANESTAR TÂRGU MUREȘ

3 M 2021 01144 15/02/2021 ASOCIATIA PENTRU
LIBERTATE ȘI EGALITATE DE
GEN - A.L.E.G.

#ŞIEUREUŞESC

4 M 2021 01145 15/02/2021 LUCICA NEDELCU MOTIVIT

5 M 2021 01146 15/02/2021 LUCICA NEDELCU Kineto Smile Reuşim împreună!

6 M 2021 01148 15/02/2021 ADRIAN COSMIN ZARIF Life Style Zone

7 M 2021 01149 15/02/2021 SC NEXT AGE ADVERTISING
SRL

ZEPO

8 M 2021 01150 15/02/2021 SC CMC ONLINE MALL SRL
CRISTI DANIEL COMNEA

CMC Electro

9 M 2021 01151 15/02/2021 INTACT MEDIA ADVISORS SRL IMA INTACT MEDIA ACADEMY

10 M 2021 01152 15/02/2021 OLGA BABIAS S Soet

11 M 2021 01153 15/02/2021 DIPLOMATIC WORLDWIDE
SHOP SRL

DIPLOMATIC SHOP

12 M 2021 01154 15/02/2021 DIMITRIOS XENOS MedIn

13 M 2021 01155 15/02/2021 DIMITRIOS XENOS MedIn

14 M 2021 01156 15/02/2021 CORTINA NORTH
DEVELOPMENT SRL

CORTINA NORTH

15 M 2021 01157 15/02/2021 YOUSEF AZZAM HS Hollywood Smile Center

16 M 2021 01158 15/02/2021 EDEN CAPITAL
DEVELOPMENT SRL

CORTINA RESIDENCE

17 M 2021 01159 15/02/2021 EDEN CAPITAL
DEVELOPMENT SRL

CORTINA ACADEMY

18 M 2021 01160 15/02/2021 S.C. EUROARLL SALES S.R.L. Chilipirul zilei

19 M 2021 01161 15/02/2021 UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Derma Series by Dove

20 M 2021 01162 15/02/2021 GEORGE - NICOLAE BADALAU sunset FESTIVAL

21 M 2021 01163 15/02/2021 GANT & STERLING
CONSULTING

Cântarea României

22 M 2021 01164 15/02/2021 MARIUS- TILICA STAN Mario Stan

23 M 2021 01165 15/02/2021 ALEXANDER PHONE SERVICE
SRL

KITCHEN TOOLS

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 01093 11/02/2021 S.C. SIS MIX VIS S.R.L. SMV
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 01166 15/02/2021 QUATRO-SERVICE SRL BRAD ACASĂ

25 M 2021 01167 15/02/2021 CIA ABOLIV SRL CÂRNĂCIORI pitiCUP
miniSnacks, MaxiGust

26 M 2021 01169 15/02/2021 AGREMENT EXPRES
COMERT-B SRL

AEC BIJUTERII FĂURITE CU
SUFLET

27 M 2021 01170 15/02/2021 SC APEMIN ZIZIN SA zizin ÎN ARMONIE CU TINE

28 M 2021 01171 15/02/2021 LIVIA BORDEA NEBUN by Cătălin Bordea

29 M 2021 01172 15/02/2021 ASOCIATIA SOCIO-
CULTURALA LOKSI BLUES-
CAFE
ASOCIATIA FOSZERVEZO
EGYESULET

Korona Rádió

30 M 2021 01173 15/02/2021 SC TERMOPANELI PROD SRL ROBRICK TERMOSISTEME
DECORATIVE

31 M 2021 01174 15/02/2021 ASOCIATIA SOCIO-
CULTURALA LOKSI BLUES-
CAFE
ASOCIATIA FOSZERVEZO
EGYESULET

Korona TV

32 M 2021 01175 15/02/2021 SINDICATUL NATIONAL
AL POLITISTILOR DE
PENITENCIARE (SNPP)

Poliția Penitenziară SNPP

33 M 2021 01176 15/02/2021 CMC ONLINE MALL SRL
CRISTI DANIEL COMNEA

CMC

34 M 2021 01177 15/02/2021 MODERN RESIDENTIAL
ADMINISTRATION SRL

MODERN RESIDENTIAL
ADMINISTRATION

35 M 2021 01178 15/02/2021 ADRIAN-IONEL MIHALCEA Fixist HAIR STUDIO

36 M 2021 01179 15/02/2021 BIORITA CONCEPT SRL BIORITA

37 M 2021 01180 15/02/2021 EXTRAMALL INTERNATIONAL
GROUP SRL

WeekEnd în Familie

38 M 2021 01181 15/02/2021 AGROALPIN LOGISTIC SRL ECODACIA

39 M 2021 01182 15/02/2021 TRIMUS PROD SRL Trimus

40 M 2021 01183 15/02/2021 SPIRIDON ALEXANDRA-ALICE
PFA

Alice în Țara Legumelor

41 M 2021 01184 15/02/2021 VALBI SECURITY SRL VALBI SECURITY

42 M 2021 01185 15/02/2021 DURBAC MEDICAL TECH SRL DELTA Clinic Dent health and
science Zâmbește mai mult!
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VITEAZU NR 21, BL G3, AP6, JUD.
HUNEDOARA, VULCAN, 336200,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

SMV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.22

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

18. Bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
respectiv etichete pentru bagaje si genti, cutii
pentru transport, cutii si tocuri din piele sau
carton si imitatie din piele, produse din piele brută
de ros pentru câini.
20. Culcușuri și paturi pentru animale de
gospodărie, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice,
respectiv cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor,
cutii de plastic decorative, dispozitive în formă
de cutii de transportat animale, distribuitoare de
hârtie de toaletă , fixe, nu din metal, distribuitoare
de prosoape de hartie (fixe, nu din metal),
distribuitoare de șervețele (fixe care nu sunt din
metal), organizatoare din pastic (tăvi) pentru cutii
de unelte, distribuitoare fixe de prosoape de
hârtie, mobilă și mobilier.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, veselă, articole de bucătărie
și recipiente, respectiv bare pentru prosoape,
căzi de baie pentru bebeluși, dozatoare pentru
săpun lichid, dozatoare de săpun, aparate de
făcut vafe, neelectrice, aparate de măcinat
alimente cu acționare manuală, aparate de
ras brânză cu sită, aparate de zdrobit pentru
utilizare în bucătărie, neelectrice, aparate pentru
zdrobit cartofi, articole de sticlărie, cu excepția
sticlei gradate, bidoane pentru sport, vândute
fără conținut, ustensile de bucătărie, căni,
căni speciale cu muștiuc pentru hrănire, clești
de servit, coșuri de picnic cu accesorii,
coșuri de rufe, cratițe, cutii pentru floricele
de porumb, goale, de uz casnic, forme de

copt, funduri de tăiat din oțel inoxidabil, găleți
prevăzute cu storcător pentru mop, instrumente
de uz casnic, mănuși de bucătărie, mănuși
pentru cuptor, mănuși pentru grătar, ornamente
speciale de masă sub formă de sfeșnic cu
mai multe brațe, nu din metale prețioase,
servicii pentru picnic (veselă), plăci de tocat,
râșnițe de piper, acționate manual, râșniță
de sare, acționată manual, râșnițe neelectrice,
răzătoare de bucătărie, recipiente termoizolante
pentru alimente, seringi de glazurat, site
(ciururi), ustensile de bucătărie, suporturi pentru
hârtia de bucătărie, spatule (ustensile de
bucătărie), suporturi pentru hârtia de bucătărie,
tăvi și forme de copt, termosuri, tocătoare,
tocătoare din lemn (ustensile), tocătoare din
lemn pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
ustensile de zdrobit alimentele, cutii adaptate
pentru ustensile cosmetice, ustensile cosmetice,
adăpători acționate de animale domestice, boluri
pentru băut pentru animale de companie, boluri
pentru hrănirea și adăparea animalelor de
companie, cuști pentru animale de companie,
litiere pentru animale de companie, lopățele
pentru curățarea litierelor animalelor de casă,
mănușă de toaletat animale de companie, perii
anti-năpârlire pentru animale de companie, perii
de dinți pentru animale, recipiente de băut pentru
animale, recipiente de mâncare pentru animale
de companie, castroane, distribuitoare pentru
cosmetice, dozatoare de săpun, etajere pentru
cadă din material plastic, găleți de plastic pentru
depozitarea jucăriilor de baie, rafturi pentru
cosmetice.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă.
42. Servicii IT, servicii de proiectare.

───────

(210) M 2021 01093
(151) 11/02/2021
(732) S.C. SIS MIX VIS S.R.L., MIHAI
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(210) M 2021 01128
(151) 15/02/2021
(732) DANESTAR, STR. INULUI, NR. 14,

JUD. MURES, TÂRGU-MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STRADA
GRIVITA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

DANESTAR TÂRGU MUREȘ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.05; 24.01.05; 24.01.10;
09.01.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:rosu, galben, maro,
verde

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

30. Muștar, muștar cu hrean, muștar extradulce,
muștar cu boabe, muștare de masă
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu: muștar,
muștar cu hrean, muștar extradulce, muștar cu
boabe, muștare de masă

───────

(210) M 2021 01144
(151) 15/02/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU LIBERTATE

ȘI EGALITATE DE GEN - A.L.E.G.,
BDUL C. COPOSU, NR. 10/20,
JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

#ŞIEUREUŞESC

(531) Clasificare Viena:
02.07.23; 27.05.01; 27.05.08; 24.17.25

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod), administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, coordonarea şi organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi tîrguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
pregătirea şi realizarea de planuri, concept
media şi de publicitate, promovarea online de
reţele informatizate şi pagini web, publicarea
textelor publicitare, publicitate, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitate,
organizarea şi coordonarea de expoziţii în
scop comercial, organizarea şi coordonarea
de tîrguri şi expoziţii în scopuri comerciale,
organizarea şi coordonarea de tîrguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
organizarea de tîrguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale, organizarea
de întîlniri de afaceri, organizarea de trageri
la sorti cu premii în scopuri comerciale,
coordonarea, pregătirea şi organizarea de
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expoziţii şi tîrguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, servicii de consultanţă
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strîngere de fonduri, servicii de consultanţă
în afaceri privind gestionarea campaniilor de
strîngere de fonduri, servicii de lobby comercial,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, promovare
avânzarilor de produse şi servicii ale terţilor prin
evenimente promoţionale, servicii de publicitate
în presă, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate online,
publicitate prin bannere, servicii de publicitate,
publicitate și reclam ă, publicitate electorală
prin toate sursele mass-media, publicitate în
presa de interes general și în presa de
specialitate, servicii de informare a publicului,
de difuzare de declaraţii sau anunţuri cu
caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar
în scopuri politice, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, în scopuri politice,
publicarea textelor publicitare, în scopuri politice,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice, publicitate prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
servicii de promovare a imaginii partidului politic,
previziuni și analize economice, consultanță în
domeniul analizei activității economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
consultanță privind promovarea campaniilor
de strângere de fonduri în scopuri politice,
servicii de consultanță privind gestionarea
campaniilor de strângere de fonduri în scopuri
politice, servicii de consultanță în afaceri
comerciale privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind geationarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, pregătire de campanii
publicitare, campanii de marketing, căutare

de sponsorizare, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, consultanță cu
privire la căutarea de sponsori, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu programe de premiere.
36. Colectarea de fonduri şi sponsorizare,
investiţii de fonduri în scopuri caritabile,
organizarea de colecte în scopuri caritabile,
organizarea de activităţi de colectare de fonduri
pentru susţinerea cercetării medicale şi a
procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organizare de fonduri pentru proiecte
de ajutor extern, servicii de finanţare a
capitalului de risc pentru organizaţii non-
profit, organizarea de colecte de binefacere
(pentru terţi), servicii filantropice privind donațiile
financiare, servicii de binefacere în domeniul
donațiilor monetare, sponsorizare, sponsorizare
și protecție financiară, sponsorizare financiară
pentru activități sportive, colectarea de fonduri
și sponsorizare, sponsorizarea financiară a
evenimentelor teatrale, sponsorizarea financiară
a evenimentelor culturale, sponsorizare
financiară pentru activități de divertisment,
sponsorizare financiară și finanțare a
filmelor, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, sponsorizare financiară de activități
sportive electronice, servicii de finanțare
pentru sponsorizarea afacerilor, sponsorizarea
financiară a evenimentelor de dans,
sponsorizare financiară și finanțare a
programelor radio, sponsorizarea financiară a
evenimentelor de arte vizuale, sponsorizare
financiară și finanțare a programelor de
televiziune.
38. Transmitere de mesaje scurte (sms), de
imagini, de voce, de sunete, de muzică
și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
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video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor,
servicii de comunicare online, comunicare
prin bloguri online, servicii de comunicare pe
internet, comunicare de informații prin mijloace
electronice, comunicare de date prin mijloace
electronice, comunicare prin rețele private
virtuale (vpn), comunicare prin răspuns vocal
interactiv (ivr), servicii de comunicare pentru
transmisia de informații prin mijloace electronice,
comunicare electronică prin spații de chat, linii
de chat și forumuri pe internet, transmitere
de date și de informații prin intermediul
calculatoarelor și al mijloacelor electronice
de comunicare, difuzare de programe prin
internet, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere de date audio pe internet, furnizarea
accesului la platforme pe internet, servicii de
comunicații prestate pe internet, furnizarea
accesului la informații pe internet, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio pe
internet, difuzare de material audio și video
pe internet, transmitere pe internet de conținut
creat de utilizatori, comunicații printr-o rețea
de calculator globală sau internet, servicii de
difuzare audio și video prestate pe internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de internet.
41. Organizare de festivaluri cu scop cultural,
educaţional sau de divertisment, organizare
de festivaluri pentru divertisment, coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, servicii de
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de
agenţii de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
seminarii şi congrese (instruire), organizarea
de seminarii in scopuri recreative, organizare
si coordonare de seminarii și ateliere de

lucru (instruire), divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală (instruire), editare
muzicală, spectacole muzicale, înregistrări de
muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare,coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu muzică
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în format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri
culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, informare în legătură cu activităţi
culturale, furnizare de informaţii despre activităţi
culturale, organizare şi coordonare de activităţi
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizare de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
organizare de simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabil, prin
servicii de televiziune, de bandă largă,
fără fir și online, asistenţă profesională
individualizată (coaching), ateliere de formare,
ateliere organizate în scopuri educative, ateliere
organizate în scopuri recreative, împrumut
de cărţi, consultanţă în domeniul formării şi
perfecţionării, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri şi
adulţi, coordonare de cursuri, seminarii şi

ateliere de lucru, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment, coordonare de expoziţii în
scopuri recreative, coordonare de festivaluri de
film, cursuri de dezvoltare personală (instruire),
cursuri de sprijin pentru persoanele cu dificultăţi
de exprimare orală, desfăşurarea de expoziţii în
scop de divertisment, demonstraţii în scop de
instruire, desfăşurare de seminarii de instruire,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
editarea de materiale tipărite care conţin poze,
altele decît cele de uz publicitar, editare de
publicaţii, editare de texte scrise, informaţii de
materie de educaţie, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă
(instruire), fotoreportaje, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune de bandă largă fără fir şi online,
furnizare de publicaţii electronice, furnizare
de publicaţii online, furnizare de informaţii
referitoare la activitatea editorială, furnizarea de
tutoriale online, informaţii referitoare la recreere,
instruire referitoare la conveniente sociale,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, organizarea de baluri,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoaşterea meritelor,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii, organizarea de ceremonii de
premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii
de decernare de premii, organizarea de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, organizarea
de evenimente de ceremonie, organizarea
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de festivaluri (cu scop
cultural, educaţional), organizarea de gale,
organizarea de programe de instruire pentru
tineri, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de sesiuni
de formare, organizarea de webinare (instruire),
organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, organizarea de activităţi educative
destinate studenţilor, prezentări audiovizuale,
producţie de înregistrări audio şi video pe
suporturi audio şi video, producţie şi închiriere
de materiale educaţionale şi de pregătire,
publicare de cărţi electronice şi periodice
pe internet, publicare de cataloage, publicare
de ghiduri pentru învăţămînt şi instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
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de conferinţe, realizarea, coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri pe
teme educaţionale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
furnizarea de informații despre congrese,
organizarea și conducerea de congrese,
realizare, coordonare și organizare de congrese,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, organizare de
festivaluri (divertisment), servicii de festivaluri
muzicale (divertisment), divertisment de tipul
festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri educaţionale, demonstraţii în direct
pentru divertisment, organizare de demonstraţii
de dans
(divertisment), organizare de demonstraţii în
scopuri culturale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de evenimente
muzicale (divertisment), servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri şi evenimente
speciale, prezentare de demonstraţii de
dans, organizarea de demonstraţii în scopuri
recreative, susținere de prelegeri pe teme
educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
instruire politică efectuată prin massmedia,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
furnizarea de publicaţii dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, publicare de reviste, furnizare online
de reviste cu articole pe teme politice care nu
pot fi descărcate, publicare de calendare de
evenimente, publicarea de reviste electronice,
furnizarea de publicaţii online, publicarea online
de cărţi şi reviste electronice publicarea
de reviste în format electronic pe internet,
publicarea de materiale şi publicaţii tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori,

organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, educație vocațională pentru
tineri, furnizare de centre de pregătire pentru
tineri, furnizare de cursuri de pregătire pentru
tineri, organizare de programe de instruire
pentru tineri, furnizare de cursuri de instruire
pentru tineri în vederea pregătirii in domeniul
politic, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire în domeniul politic
pentru tineri și adulți, organizarea de mitinguri,
întruniri cu caracter electoral, organizarea de
conferinţe şi congrese, activităţi cu caracter
sportiv şi cultural pentru nominalizarea şi
susţinerea candidaţilor în campanii electorale,
publicaţii de texte şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, proiectarea filmelor,
distribuție de filme, divertisment prin filme,
prezentare de filme, servicii de producție de
filme, producție de filme în studiouri, servicii
pentru producția de filme cinematografice,
producție de filme cinematografice de animație,
producție de filme în scopuri educative,
producție de filme în scopuri educaționale,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, servicii de
editare în procesul de post producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor,
servicii de prelegeri (instruire) referitoare la
competențe în domeniul marketingului, servicii
de instruire în materie de marketing în comerțul
cu amănuntul, producție de filme formative,
producția de filme cinematografice, coaching
pentru viață (instruire), demonstrații în scop
de instruire, furnizarea de instruire online,
servicii de recreere și instruire, servicii educative
și de instruire, organizare de conferințe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/02/2021

educaționale, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, difuzare de materiale educative,
servicii de scriere pentru bloguri, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, divertisment pe internet,
producție de documentare, producție de
prezentări audiovizuale, servicii educaționale
de sprijin, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, cursuri de sprijin pentru
persoane cu dificultăți de exprimare orală,
pregătire pentru părinți în domeniul organizării de
grupuri de sprijin pentru părinți, servicii educative
în materie de abuz de droguri, servicii educative
în materie de abuz de substanțe care provoacă
dependență.
43. Servicii de adăpost de urgență (locuri
de cazare temporară), servicii de caritate, și
anume cazarea temporară, furnizare de alimente
persoanelor nevoiașe (servicii caritabile), servicii
de caritate, și anume, furnizarea de alimente
pentru persoanele nevoiașe, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente
și băuturi, furnizare de unități specializate
de asistență socială (servicii de găzduire
(temporară), servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de pensiune, servicii
de cantină, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant cu autoservire, asigurarea
de hrană și băuturi, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii constând în furnizarea
de băuturi, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, furnizare de spații
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de ospitalitate (cazare), servire de alimente
și băuturi, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante cu autoservire.
45. Furnizare de sprijin emoțional pentru familii,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții
de îngrijire pe termen lung, consultanță pentru
campanii politice, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe (servicii
caritabile), servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, servicii de asistență legală, furnizare
de servicii de suport personal pentru familiile

pacienților care suferă de boli care le pun în
pericol viața, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, închirierea articolelor de
îmbrăcăminte, auditare a conformității de
reglementare, auditare a conformității juridice,
servicii de house sitting (locuirea în casa unui
terţ şi întreţinerea acesteia pe o perioadă
(temporară), cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, servicii juridice în legătură
cu negocierea contractelor pentru terţi, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă /
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), servicii de monitorizare
juridică, servicii de reprezentare juridică, servicii
de concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
servicii privind litigiile, restituirea proprietăţilor
pierdute, servicii de reţele de socializare online,
investigaţii privind trecutului persoanelor, cluburi
de întîlniri, servicii de lobby politic, servicii
de lobby, nu în scopuri comerciale, servicii
juridice pro-bono, servicii juridice paralegale,
servicii personale şi sociale, servicii de reţele
sociale online accesibile prin aplicaţii mobile
descărcabile.

───────

(210) M 2021 01145
(151) 15/02/2021
(732) LUCICA NEDELCU, STR.

VETERANILOR NR. 12, BL. C8,
SC. 3, ET. 1, AP. 40, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MOTIVIT

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 02.01.08; 05.07.13; 27.05.01;
27.05.08
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(591) Culori revendicate:verde deschis, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
articole de gimnastică şi de sport, decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun, mingi pentru jocuri.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activitati sportive si culturale,
furnizarea de informații in domeniul
divertismentului, organizarea de competiții
sportive, educație sau divertisment/amuzament,
planificarea de petreceri (divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), organizarea de
expoziții in scopuri culturale sau educaționale,
furnizarea facilităților de recreere, servicii de
evaluare a stării fizice, servicii educaționale,
consiliere educaționala sau de instruire
(ghidare vocationala), furnizarea de informații
in domeniul educației, examinări referitoare la
educație, servicii de instruire, instruire practica
(demonstrații), efectuarea antrenamentelor de
sanatate si fitness, efectuarea de excursii cu
ghid, organizarea si susținerea de ateliere, de
seminarii.

───────

(210) M 2021 01146
(151) 15/02/2021
(732) LUCICA NEDELCU, STR.

VETERANILOR NR. 12, BL. C8,
SC. 3, ET. 1, AP. 40, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Kineto Smile
Reuşim împreună!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.15; 02.07.12; 26.01.03

(591) Culori revendicate:portocaliu deschis,
galben, verde deschis, roşu, mov,
turcoaz

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

44. Servicii medicale, servicii de kinetoterapie,
servicii de îngrijire a sănătăţii şi de
înfrumuseţare pentru persoane, servicii de
medicină alternativă, servicii de consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de centru de
sănătate.

───────

(210) M 2021 01148
(151) 15/02/2021
(732) ADRIAN COSMIN ZARIF, STR.

CETATEA DE BALTĂ NR. 2,
BL. M23, SC. 1, AP. 3, PARTER,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060967,
ROMANIA

(540)
Life Style Zone

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

38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 01149
(151) 15/02/2021
(732) SC NEXT AGE ADVERTISING

SRL, STR. ARGENTINA 25,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011754, ROMANIA

(540)
ZEPO

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

22. Frânghii și sfori, plase, respectiv: plasă
din frânghie, plasă din fibre textile, plasă din
fibră sintetică, plasă din frânghii şi sfori, vele,
prelate, fibre textile brute, hamace, scări de
frânghie, plase de pescuit, fibre textile brute
și înlocuitori, saci de rufe, corturi, copertine
din materiale textile, prelate pentru piscine
spa, neajustate, prelate pentru bazine de înot,
prelate (copertine) pentru vehicule, marchize,
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prelate, corturi și acoperitoare neadaptate,
acoperitoare de genul prelatelor pentru vehicule,
folii din materiale plastice folosite ca prelate,
chingi pentru marfă din frânghie sau țesătură,
fibre de cocos, păr de cămilă, fibre acrilice,
fibre confecționate din politetrafluoretilenă, fibre
chimice pentru uz textil, fibre de mătase, fibre
de silice vitrificată pentru uz textil, fibre de
sticlă de uz textil, acoperire din plastic destinată
utilizării ca protecție împotriva stropirii, canava
pentru înfășurat plante, jaluzele exterioare din
materiale textile, pânze de protecție împotriva
prafului, pânză de sac pentru perdele de aeraj,
pânză groasă pentru înfășurat plante, legături,
nemetalice, prelate de camuflaj, copertine,
corturi (copertine) pentru rulote, corturi folosite
ca anexe la vehicule, corturi pentru duș, huse
de acoperire (neadaptate) pentru bărci, huse
de protecție (folii antipraf) pentru utilizare în
decorare, huse neajustate pentru ambarcațiuni
și vehicule maritime, învelișuri din materiale
plastice pentru împachetarea încărcăturilor
pentru transport, parasoluri (exterior), din
materiale textile, paravane pentru protecția
împotriva vântului, învelișuri impermeabile
(prelate), structuri temporare fabricate din
materiale textile, structuri semipermanente de
pânză, cabluri de remorcare nemetalice, cabluri
de remorcare pentru vehicule, corzi din materiale
plastice, corzi pentru alpinism, corzi pentru
corturi, corzi și corzi sintetice, corzi fabricate din
fibre textile, dispozitive pentru fixarea bagajelor
din vehicule, dispozitive sub formă de sfoară
elastică pentru fixarea bunurilor pe vehicule,
dispozitive sub formă de sfoară elastică pentru
susținerea bunurilor pe vehicule, cordoane de
ridicat pentru ferestre tip ghilotină, frânghii,
frânghii de ancorare, benzi elastice pentru legat,
chingi de tracțiune fabricate din materiale textile,
chingi din frânghii pentru încărcături.

───────

(210) M 2021 01150
(151) 15/02/2021
(732) SC CMC ONLINE MALL SRL,

STR. APUSULUI 53, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
CRISTI DANIEL COMNEA,
STR. APUSULUI 53, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CMC Electro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09

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

35. Servicii de agenție de import cu produse
electronice si electrice, servicii de agenție de
import cu laptopuri, tablete si telefoane mobile,
accesorii, servicii de agenție de import cu
retelistica si camere de supraveghere, servicii
de agenție de import cu tv, audio-video si
foto, accesorii, servicii de agenție de import cu
articole pentru casa, grădină & bricolaj, servicii
de agenție de import cu auto, moto, accesorii,
servicii de agenție de import cu jucarii, copii &
bebe, accesorii cărucioare si articole transport,
servicii de comerț online, servicii de comerț en
detail, servicii de comerț en gros., servicii de
comerţ online.

───────
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(210) M 2021 01151
(151) 15/02/2021
(732) INTACT MEDIA ADVISORS SRL,

BULEVARDUL FICUSULUI, NR.
44A, CORP A, ETAJ 3, SECTORUL
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

IMA INTACT MEDIA ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.01.04; 26.01.06

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

clase:
9. Camere video, programe de
calculator,descărcabile, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
publicaţii electronice, descărcabile, filme,
expuse, camere cinematografice, filme
cinematografice expuse, aparate de procesare
a datelor, filtre pentru utilizare in fotografie,
filtre pentru razele violete, pentru fotografie,
videoproiectoare, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de inregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, materiale
didactice, cadre pentru transparenta fotografica,
stative pentru aparatele foto
16. Albume tipărite, invitaţii (papetărie), atlase,
bannere din hârtie, cărţi broşate, cataloage
tipărite, fluturaşi publicitari, reviste (publicaţii
periodice), buletine informative, ziare tipărite,
broşuri tipărite, fotografii (tipărite), ilustraţii
tipărite, materiale tipărite, semne de cărţi, cărţi,
mape pentru hârtii/dosare din plastic pentru
hârtii, papetărie, fotografii tipărite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea
de afişe publicitare, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori

în alegerea bunurilor şi serviciilor, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
studii de marketing, cercetare de marketing,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
închirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţii publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, servicii de relaţii media, închiriere de
echipamente şi masini de birou, scrierea de texte
publicitare.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin cablu,
comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului, furnizare
de informatii în domeniul telecomunicaţiilor,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de technician de
lumini pentru evenimente, examinări referitoare
la educaţie, servicii educationale furnizate de
şcoli, servicii de divertisment, furnizarea de
informaţii în domeniul divertismentului, servicii
de fotografie, servicii de studiouri de înregistrare,
organizarea şi sustinerea de seminarii, servicii
de reporteri de știri.
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42. Analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software
ca serviciu (SaaS), consultanţă software
pentru calculator, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiilor, cercetarea în domeniul tehnologiei
de telecomunicaţii.
44. Servicii de machiaj.

───────

(210) M 2021 01152
(151) 15/02/2021
(732) OLGA BABIAS, STRADA

MUNTENIMII NR. 4, BL.591,
SC.A, AP. 32, JUD IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STRADA ION CREANGA NR.
106, BL C1, ET.4, AP. 3, CAMERA
2, JUD. IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

S Soet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 26.01.01; 26.01.18

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

30. Torturi/prăjituri, produse de cofetărie cu
migdale, biscuiţi/fursecuri, pâine, chifle de pâine,
chifle dulci, cocă de tort/aluat de tort, glazură de

tort (glazurare), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, spume de ciocolată, decoraţiuni din
ciocolată pentru torturi, paste de ciocolată cu
nuci de întins pe pâine, băuturi pe bază de
ciocolată, paste de întins pe pâine pe bază
de ciocolată, nuci învelite în ciocolată, cacao,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cacao, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, produse de cofetărie/
produse de cofetărie cu zahar, biscuiţi săraţi
şi uscaţi (crackers), aluat, ferment, produse de
cofetărie din fructe, produse de patiserie, aluat
de patiserie, produse de cofetărie cu arahide,
pizza, praline, pâine fără gluten, pâine nedospită,
vafe belgiene, germeni de grâu pentru consum
uman, plăcinte, plăcinte cu carne, plăcinte fără
carne, plăcinte cu dovleac, plăcinte cu măr,
plăcinte cu legume, plăcinte cu cremă, fondante,
fondante de ciocolată, fondante (cofetărie).
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, servicii de închiriere a spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, servicii de
închiriere a timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de reamintire a programărilor (lucrări
de birou), licitare, postarea de afişe publicitare,
servicii de închiriere a panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
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de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, 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), publicarea
de texte publicitare, servicii de închiriere a
de material publicitar, publicitate radio, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, servicii de închiriere de
standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, marketing
cu public ţintă, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, publicitate prin
televiziune, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, patiserie şi
cofetărie.
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de cantină, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de motel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, închirierea sălilor de şedinţe, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, rezervări pentru
cazarea temporară, servicii de case de vacanţă,
decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2021 01153
(151) 15/02/2021
(732) DIPLOMATIC WORLDWIDE

SHOP SRL, STR. SULFINEI
NR.3, PARTER, BIROUL NR.3,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(540)

DIPLOMATIC SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 26.01.04;
26.01.18

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.

───────
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(210) M 2021 01154
(151) 15/02/2021
(732) DIMITRIOS XENOS, DRUMUL

POTCOAVEI NR. 57L, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MedIn

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#5A819E), roşu (HEX #F67E7C)

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul online,
prin intermediul unui site web specializat
de tip magazin online, pentru: instrumente
şi dispozitive medicale (inclusiv sonde foley
impregnate cu substanţe nobile, canule
traheostomie, pansamente, pulsoximetre,
măşti), suplimente alimentare şi dietetice pentru
uz uman (inclusiv vitamine, mineralefacizi graşi
esenţiali, aminoacizi, produse homeopatice,
produse de aromaterapie, suplimente pentru
sportivi si atleţi, ulei de peste, uleiuri din plante,
enzime, îndulcitori si antioxidanţi, suplimente cu
efect cosmetic, suplimente proteice, orice alte
tipuri de suplimente alimentare şi dietetice) şi
alimente pentru bebeluşi, produse şi preparate
cosmetice şi de toaletă pentru îngrijirea,
înfrumuseţarea şi/sau dezinfectarea pielii,
scalpului, părului, corpului, dentiţiei adulţilor
şi bebeluşilor, oferirea de promoţii, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori/
clienţi în alegerea produselor comercializate
prin intermediul site-ului web specializat de tip
magazin online, servicii de agenţii de import-
export cu produse de tipul celor sus-menţionate.
44. Servicii de consiliere în domeniul sănătăţii şi
consiliere farmaceutică.

───────

(210) M 2021 01155
(151) 15/02/2021
(732) DIMITRIOS XENOS, DRUMUL

POTCOAVEI NR. 57L, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MedIn

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#5A891E)

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul online,
prin intermediul unui site web specializat
de tip magazin online, pentru: instrumente
şi dispozitive medicale (inclusiv sonde foley
impregnate cu substanţe nobile, canule
traheostomie, pansamente, pulsoximetre,
măşti), suplimente alimentare şi dietetice pentru
uz uman (inclusiv vitamine, mineralefacizi graşi
esenţiali, aminoacizi, produse homeopatice,
produse de aromaterapie, suplimente pentru
sportivi si atleţi, ulei de peste, uleiuri din plante,
enzime, îndulcitori si antioxidanţi, suplimente cu
efect cosmetic, suplimente proteice, orice alte
tipuri de suplimente alimentare şi dietetice) şi
alimente pentru bebeluşi, produse şi preparate
cosmetice şi de toaletă pentru îngrijirea,
înfrumuseţarea şi/sau dezinfectarea pielii,
scalpului, părului, corpului, dentiţiei adulţilor
şi bebeluşilor, oferirea de promoţii, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori/
clienţi în alegerea produselor comercializate
prin intermediul site-ului web specializat de tip
magazin online, servicii de agenţii de import-
export cu produse de tipul celor sus-menţionate.
44. Servicii de consiliere în domeniul sănătăţii şi
consiliere farmaceutică.

───────
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(210) M 2021 01156
(151) 15/02/2021
(732) CORTINA NORTH

DEVELOPMENT SRL, STR.
AMIRAL HORIA MACELARIU NR.
83, SC. B, PARTER, SPATIUL
COMERCIAL 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CORTINA NORTH

(531) Clasificare Viena:
26.11.13; 27.05.01; 27.05.17

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

36. Servicii imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe,
afaceri imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii
de investiții în proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, servicii de utilizare
în comun a proprietăţilor în domeniul imobiliar,
finantare de proiecte.

───────

(210) M 2021 01157
(151) 15/02/2021
(732) YOUSEF AZZAM, CALEA

MOȘILOR NR. 209, BL.17 , SC.
2, ET 4 , AP. 46, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021608, ROMANIA

(540)

HS Hollywood Smile Center

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru turcoaz deschis

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

35. Administrare de afaceri, administrare
de afaceri pentru furnizorii de servicii
independenți, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate de
servicii, asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență în afaceri, asistență în
conducerea afacerilor, asistență în domeniul
administrării activităților economice, asistență în
domeniul administrării și planificării afacerilor,
asistență în materie de management, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, pe internet, gestionare (analiză) a
costurilor medicale, gestionare administrativă
a clinicilor medicale, servicii de intermediere
publicitară, management computerizat de
birouri, managementul clinicilor medicale pentru
terți, managementul și administrarea afacerilor,
negociere de contracte cu plătitorii de servicii
medicale, negociere de contracte de publicitate,
organizarea afacerilor, planificarea afacerilor,
servicii de administrare a afacerilor, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, servicii de consultanță în afaceri, servicii
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de colaborări de afaceri în rețea, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de transcriere medicală, servicii on-
line de colaborări de afaceri în rețea,
servicii pentru dezvoltarea strategiei de afaceri,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, servicii de agenţii de import
și export, servicii de publicitate, marketing și
promovare.
44. Ambulatorii, asistență medicală la domiciliu,
consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, controale medicale, furnizare de
informatii referitoare la sanatate, furnizarea de
informatii medicale prin intermediul unei retele
globale de calculatoare, furnizarea de servicii
de îngrijire a sănătății la domiciliu, management
de servicii de asistență medicală, monitorizarea
pacienților, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii medicale și de
sănătate, servicii oferite de clinici medicale,
asistență medicală, asistență medicală de
urgență, clinici medicale, consiliere medicală,
consultanță privind asistența medicală oferită
de doctori și de alt personal medical
specializat, consultanță și servicii de informații
despre produse medicale, consultații medicale,
emiterea de rapoarte medicale, examinarea
medicală a persoanelor, furnizare de asistență
medicală, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale, furnizare de tratament medical, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de telemedicină, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii prestate de medici, anestezie
dentară, asistență stomatologică, chirurgie,
consiliere în domeniul stomatologiei, consultații
stomatologice, furnizare de informații despre
stomatologie, montare de pietre prețioase
în proteze dentare, servicii de albire a
dinților, servicii de consiliere în materie
de instrumente stomatologice, servicii de
curățare a dinților, servicii de igienă dentară,
servicii de ortodonție, servicii oferite de
clinici dentare, stomatologie estetică, închiriere
de instrumente stomatologice, stomatologie
veterinară, asistență medicală pentru animale,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,

servicii veterinare, tratamente terapeutice pentru
față, tratamente terapeutice pentru corp,
tratamente pentru controlul greutății.

───────

(210) M 2021 01158
(151) 15/02/2021
(732) EDEN CAPITAL DEVELOPMENT

SRL, PRELUNGIREA GHENCEA
NR. 91E, ET. 5, AP. 33, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CORTINA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 07.01.24; 27.05.01; 27.05.17

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

36. Servicii imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe,
afaceri imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii
de investiții în proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, servicii de utilizare
în comun a proprietăţilor în domeniul imobiliar,
finantare de proiecte.

───────
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(210) M 2021 01159
(151) 15/02/2021
(732) EDEN CAPITAL DEVELOPMENT

SRL, PRELUNGIREA GHENCEA
NR. 91E, ET. 5, AP. 33, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CORTINA ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.24; 26.11.13

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

36. Servicii imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe,
afaceri imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii
de investiții în proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, servicii de utilizare
în comun a proprietăţilor în domeniul imobiliar,
finanţare de proiecte.

───────

(210) M 2021 01160
(151) 15/02/2021
(732) S.C. EUROARLL SALES S.R.L.,

COMUNA BORCA NR. 219
JUDEȚUL NEAMȚ, SAT MĂDEI,
617077, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

Chilipirul zilei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.17.05

(591) Culori revendicate:gri (HEX #393a39),
mov (HEX #bf3261)

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii tipărite,
etichete din hârtie sau carton, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, ambalaj de carton.
20. Fotolii, paturi, bambus, schelete de pat
din lemn, paturi din lemn, bănci (mobile),
mobilă și mobilier, suporturi pentru cărți, dulapuri
(mobilier), dulapuri compartimentate, corpuri
de dulapuri, dulapuri de bucătărie, dulapuri
din lemn, dulapuri pentru dormitor, dulapuri
de haine, uși de dulapuri, dulapuri pentru
pantofi, dulapuri pentru veselă, dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri de depozitare
(mobilier), rafturi pentru dulapuri de îndosariere
(mobilă), comode (mobilier), comode, cuiere
pentru paltoane, cuiere de haine, cuiere de
haine (mobile), cuiere de haine (mobilier),
console (mobilier), birouri, birouri (mobilier),
birouri și mese, birouri modulare (mobilier),
birouri mobile pentru scris, mobilă antichizată,
rafturi de mobilă, cotiere pentru mobilă, picioare
pentru mobilă, mobilă cu pat încorporat, divane,
divane din lemn, divane din răchită, divane
din trestie, divane cu spații de depozitare,
mese de toaletă (mobilier), taburete mobile
(mobilier), rafturi, rafturi prefabricate (mobilier),
rafturi modulare (mobilier), mobile (rafturi de
-), rafturi (mobilier) din lemn, rafturi pentru
birou (mobilier), rafturi din lemn (mobilier), rafturi
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de depozitare (mobilier), rafturi de depozitare
nemetalice (mobilier), tetiere (mobilă), pupitre,
oglinzi (mobilier), rame pentru oglinzi, dulapuri
cu oglinzi, mobilier din ratan, mobilier școlar,
scaune, scaune rabatabile, scaune înalte,
scaune înalte (mobilier), canapele, canapele
extensibile, canapele rabatabile, canapele de
două locuri, canapele (care sunt extensibile),
mese, mese decorative, mese (mobilier), mese
pliante, mese laterale, mese consolă, mese de
toaletă, mese pentru grădină, mese cu banchete,
mese de bucătărie, mese cu înălțime reglabilă,
cărucioare (mobilier), dulapuri pentru haine,
șifonier, uși glisante pentru șifonier, somiere de
pat, pufuri (mobilier).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la vânzarea de
mobilier, administrarea vânzărilor, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sanitare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electrice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de comenzi
online, informații și asistență comerciale pentru
consumatori.
40. Servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, fabricare la comandă
de mobilier, fabricarea de mobilier pe bază
de comandă și specificații primite de la
terți, prelucrare mobilier, prelucrarea menului
(tâmplărie), tâmplărie (fabricare la comandă).

───────

(210) M 2021 01161
(151) 15/02/2021
(732) UNILEVER IP HOLDINGS B.V.,

WEENA 455, ROTTERDAM, IL,
TARILE DE JOS

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011882,
ROMANIA

(540)

Derma Series by Dove

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

3. Săpunuri nemedicinale, preparate de
curățare, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, deodorante și antiperspirante,
preparate pentru îngrijirea părului, șampoane
nemedicinale și balsamuri (conditioners),
coloranți pentru păr de uz cosmetic, produse
pentru coafarea părului, preparate de toaletă
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nemedicinale, preparate pentru baie și duș de
uz cosmetic, preparate pentru îngrijirea pielii de
uz cosmetic, uleiuri, creme și loțiuni pentru piele,
preparate pentru bărbierit, preparate pentru
înainte de bărbierit și preparate pentru după
bărbierit, apă de colonie (cologne), preparate
pentru depilare, preparate pentru bronzare și
preparate pentru protecție solară, cosmetice,
preparate pentru machiaj și preparate pentru
îndepărtarea machiajului, vaselină de uz
cosmetic, preparate de îngrijire a buzelor, pudră
de talc pentru toaletă, vată pentru scopuri
cosmetice, bețisoare cu vată, pentru scopuri
cosmetice, batistuțe, tampoane, servețele
impregnate sau pre-umezite cu loțiuni cosmetice
sau de demachere/curățare personală, măști
de frumusețe, măști faciale pentru scopuri
cosmetice, demachiante (substanțe de curățat)
faciale, tonere faciale, seruri de frumusețe de
uz cosmetic, balsamuri (balms) pentru piele
nemedicinale.

───────

(210) M 2021 01162
(151) 15/02/2021
(732) GEORGE - NICOLAE BADALAU,

STR. ANTON BACALBASA,
NR.2. BL.11, SC.2. ET.4, AP.27,
SECTOR 4, BUCURESTI , 041928,
ROMANIA

(540)

sunset FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 01163
(151) 15/02/2021
(732) GANT & STERLING

CONSULTING, STR. FABRICII,
NR. 47, TRONSON I, ETAJ 9,
AP. I91, CAMERA 2, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Cântarea României

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

41. Organizarea și susținerea de concerte,
organizarea de competiții (educaţie sau
divertisment), producţia de programe radio şi de
televiziune, producţia de spectacole.

───────

(210) M 2021 01164
(151) 15/02/2021
(732) MARIUS- TILICA STAN, STR.

SF. AGNES NR. 66A, VILA C1,
JUDETUL ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
Mario Stan

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2021 01165
(151) 15/02/2021
(732) ALEXANDER PHONE SERVICE

SRL, STRADA NR. 1, NR. 6,
CAMERELE 1 ȘI 2 + 1600
MP DEPOZIT-PARTER, ET. 1,
JUDETUL ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-
DUL.LIBERTĂŢII NR.22, BL.102,
SC.3, ET.6, AP.55, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KITCHEN TOOLS

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

35. Servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu căni şi pahare, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu aparate
electrocasnice, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu căni şi pahare, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sanitare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curăţenie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcţie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de curăţare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de navigaţie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informaţiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalaţii sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse din hârtie de unică folosinţă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole

de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul de telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curăţare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de refrigerare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de răcire, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cuţite de bucătărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instalaţii sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
radiatoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tacâmuri, publicitate online, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, realizare de târguri şi
expoziţii virtuale online, publicitate la produsele
şi serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcţie de căutare, furnizarea
de servicii online de comparare de preţuri,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile şi serviciile prestate de
terţi online pe internet, furnizarea unui catalog
online cu informaţii comerciale pe internet,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, marketing
pe internet, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de vânzare prin licitaţii online prin
internet, promovarea produselor şi serviciilor
altor persoane prin internet, furnizare de
informaţii despre produse de larg consum prin
internet, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare
şi de produse medicale, servicii de agenții
de import şi export, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosinţă, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale.

───────

(210) M 2021 01166
(151) 15/02/2021
(732) QUATRO-SERVICE SRL, STR.

BULGARA NR. 47, CHISINAU,
MD-2001, REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR. M. LEONTINA BANCIU
NR. 6, AP. 110, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, 300024, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

BRAD ACASĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.10

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

26. Dantele, șnururi (trese), festoane (broderii),
broderii în aur, broderii din argint, panglici, funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse pentru
îmbrăcăminte, copci pentru corsaje, corsete
(copci de -), copci pentru îmbrăcăminte, copci
pentru încălțăminte, copci de tip moș și babă,
copci pentru șosete japoneze tabi (kohaze),
bandă de fixare cu copci moș-babă, ace, croșete
(ace), ace cu gămălie, ace cu gămălie pentru
croitori, ace cu gămălie de sticlă, ace cu
gămălie, altele decât articolele de bijuterie, flori
artificiale, panglici de păr, ace de păr, bucle
de păr, elastice de păr, decorațiuni (ornamente)

pentru păr, funde pentru păr, benzi pentru
păr, păr (bentițe pentru -), agrafe pentru păr,
meșe (de păr), ace pentru păr, clame de păr,
extensii de păr, ondulatoare pentru păr, ace
de prins părul (accesorii pentru păr), ace de
păr orientale, ace ondulate pentru păr, accesorii
pentru prins părul, ace de prins părul, agrafe de
prins părul, ace de ondulat părul, bețe pentru
decorarea părului, elastic pentru prinderea
părului, ornamente de păr sub formă de
împletituri în păr, agrafe și cleme de păr, agrafe
folosite la ondularea părului, păr fals pentru
coafuri japoneze (kamoji), accesorii pentru a
răsuci pe par, funde din hârtie (ornamente
pentru păr), panglici din hârtie (ornamente
pentru păr), benzi din plastic pentru colorarea
părului, benzi din plastic pentru nuanțarea
părului, decorațiuni (ornamente) pentru păr sub
formă de piepteni, panglici de păr pentru
coafuri japoneze (tegara), ondulatoare de păr,
altele decât articolele manuale, articole de
păr pentru coafuri japoneze (kamishin), ace
de păr ornamentale pentru coafuri japoneze
(kogai), perii de ondulat părul, cu excepția
celor electrice, decorațiuni (ornamente) de
păr (cu excepția celor din metale prețioase),
păr fals, ghirlande artificiale, ghirlande și
coroane artificiale, ghirlande artificiale de crăciun
cu lumini încorporate, coronițe artificiale de
crăciun, coronițe artificiale de crăciun cu lumini
încorporate.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și de
sport, decorații festive, cadouri surpriză pentru
invitații la petreceri și pomi de crăciun artificiali,
pomi de crăciun artificiali, ornamente pentru
pomul de crăciun, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, consultanță în organizarea
afacerilor, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, asistență comercială
în managementul afacerilor, furnizare de
asistență în managementul afacerilor, asistență
în managementul și exploatarea afacerilor
comerciale, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, servicii de asistență și consultanță în
managementul afacerilor, asistență și consultații
în legătuă cu organizarea și managementul
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de marketing financiar, servicii de
marketing direct, servicii de marketing
promoțional, servicii de marketing imobiliar,
servicii de marketing afiliat, servicii de
marketing digital, publicitate și marketing, servicii
de marketing de produse, estimări pentru
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marketing, asistență în marketing, servicii de
informații de marketing, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la flori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jucării, servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de cusut, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului.

───────

(210) M 2021 01167
(151) 15/02/2021
(732) CIA ABOLIV SRL, STR. MORII,

NR.99A, JUD. CLUJ, MIHAI
VITEAZUL, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

CÂRNĂCIORI pitiCUP
miniSnacks, MaxiGust

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.24; 25.01.15;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #cd2027),
verde ( HEX #60bb46)

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

29. Cârnați, cârnați afumați, cârnați conservați,
cârnați chorizo, cârnați uscați la aer, cârnați din
carne de pui
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, servicii de agenţii de import
și export.

───────

(210) M 2021 01169
(151) 15/02/2021
(732) AGREMENT EXPRES COMERT-

B SRL, BULEVARDUL CORNELIU
COPOSU NR.3-5, BL.101,
PARTER, SPATIUL COMERCIAL
A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041256, ROMANIA

(540)

AEC BIJUTERII
FĂURITE CU SUFLET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.02

(591) Culori revendicate:bleumarin, auriu,
maro

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

35. Strângerea la un loc în folosul terților a
bijuteriilor (cu excepția transportului acestora)
permițând clienților sa vadă și sa cumpere în
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mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul sau prin intermediul site-
urilor web, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la bijuterii, promovarea comerciala,
servicii de comerț online cu amănuntul
referitoare la bijuterii, servicii de intermediere
comercială.

───────

(210) M 2021 01170
(151) 15/02/2021
(732) SC APEMIN ZIZIN SA, STR.

HORIA NR. 13, SAT ZIZIN, JUD.
BRAŞOV, COMUNA TARLUNGENI,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

zizin ÎN ARMONIE CU TINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
5. Ape minerale medicinale provenind din sursa
zizin
32. Ape minerale şi gazoase din sursa zizin

───────

(210) M 2021 01171
(151) 15/02/2021
(732) LIVIA BORDEA, STR. NUFERILOR

NR.40-48, BL.A42, SC.C, ET.1,
AP.6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

NEBUN by Cătălin Bordea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri,
vinuri spumante.

───────

(210) M 2021 01172
(151) 15/02/2021
(732) ASOCIATIA SOCIO-CULTURALA

LOKSI BLUES-CAFE, STR.
CLOSCA NR.70, SAT TELIU,
JUD. BRAŞOV, TELIU, BRAȘOV,
ROMANIA
ASOCIATIA FOSZERVEZO
EGYESULET, AL.I.CUZA NR.32,
AP 1A, CAM 2, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Korona Rádió
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate radiofonică, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate media on-
air, on-line, şi pe alte suporturi pentru
campanii de marketing, activităţi de birou, de
înregistrare, transcriere, compunere, compilare
sau sistematizare a comunicărilor scrise sau
a înregistrărilor, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, servicii de relații
cu publicul, servicii de revista presei, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicații
pentru terți, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrare de programe de fidelizare
a clienților, servicii de agenții de publicitate,
compilarea informațiilor în baze de date
informatice, compilare de indexuri de informații
în scopuri comerciale sau publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță cu privire la
strategia de comunicare în domeniul relațiilor
publice, consultanță cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicității, difuzare de
anunțuri publicitare, distribuire de eșantioane,
distribuire de materiale publicitare (fluturaşi,
prospecte, imprimate, eşantioane), difuzare
de materiale publicitare (fluturaşi, prospecte,
imprimate, eşantioane), servicii de redactare de
scenarii pentru scopuri publicitare, înregistrarea
de comunicate scrise și de date, închiriere de
spații publicitare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
servicii de intermediere comercială, închiriere
de material publicitar, reactualizarea materialelor
publicitare, servicii de aşezare în pagină în
scopuri publicitare, actualizare și întreținere de
date din baze de date informatice, actualizare și
administrare de informații în registre, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
închiriere de panouri de afișare (panouri
publicitare), prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți,
publicare de materiale promoționale, publicitate
de tip pay-per-click (PPC), publicitate televizată,
publicitate prin corespondență, căutare de
sponsorizare, cercetări pentru afaceri, redactare
de texte publicitare, producție de programe
de teleshopping, sondaje de opinie, închiriere
de standuri de vânzare, compilații statistice,
sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
servicii de telemarketing, producția de filme

publicitare, scrierea de texte pentru scenarii
publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii de telecomunicații,
difuzarea de programe radio şi/sau tv (programe
şi generice radio şi/sau tv), difuzare de programe
audiovizuale, de radio sau de televiziune, în eter,
prin satelit, prin reţele de comunicaţii sau prin
alte mijloace, servicii de televiziune prin cablu,
consultanţă în domeniul mass-media, furnizarea
de camere de discuţii în spaţiul virtual, respectiv
pe internet ("internet chatrooms"), comunicații
radio, servicii de radiodifuziune, transmitere
de programe radio și de televiziune, servicii
de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
buletine electronice (telecomunicații), servicii de
agenții de presă, flux continuu(streaming) de
date, transmisie video la cerere, furnizarea
canalelor de telecomunicații destinate serviciilor
de teleshopping, comunicații prin telefoane
mobile, comunicații prin terminale de calculator,
comunicații prin rețele de fibră optică, transmisie
fără fir (wireless), furnizarea de chartroom
pe internet, furnizarea de forumuri online,
furnizarea accesului la baze de date, furnizarea
de informații în domeniul telecomunicațiilor,
servicii de închirieri de aparate pentru
transmiterea de mesaje, furnizarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea informatică
mondială, servicii de închirieri de aparate de
telecomunicații, servicii de teleconferințe, servicii
telegrafice, servicii de telex, servicii de închiriere
de timp de acces la rețele informatice mondiale,
transmitere de email-uri, transmitere de mesaje
și de imagini cu ajutorul calculatorului, mesaje
electronice, transmisii prin satelit, transmisia de
fișiere digitale, servicii de videoconferință.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
sportive şi culturale, divertisment, divertisment
radio si de televiziune, servicii de producție radio
si de televiziune, prezentare de programe radio
si de televiziune, producție de emisiuni radio si
de televiziune, producerea de programe radio
si de televiziune, realizare de programe artistice
si de emisiuni audiovizuale, filmări şi înregistrări
video şi/sau audio, montaje de înregistrări video
şi audio, furnizarea de publicații electronice
online care nu pot fi descărcate, servicii de
biletare (divertisment), organizarea de competiții
sportive, organizare și dirijare de concerte,
organizare de competiții si concursuri (educație
sau divertisment), organizarea și conducerea
de conferințe, congrese și colocvii, servicii de
divertisment, scrierea de texte pentru scenarii,
altele decât cele publicitare, scrierea de scenarii
de televiziune și cinematografice, închiriere de
înregistrări sonore, producția de filme, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
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care nu pot fi descărcate, prin servicii video
la cerere, furnizarea de informații educaționale
(instruire), furnizarea de informaţii despre
divertisment, furnizarea de informaţii despre
recreere, furnizare de facilități de agrement,
servicii de joc furnizate online dintr-o rețea de
calculatoare, servicii de karaoke, furnizarea de
muzică online care nu poate fi descărcată,
furnizarea de videoclipuri online care nu pot
fi descărcate, tehnoredactare computerizată
electronic (microeditare), microfilmare, aşezare
in pagina, nu în scopuri publicitare, editare
de benzi video, producție muzicală, servicii
orchestrale, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educative, servicii de
fotografie, planificarea recepțiilor (divertisment),
închiriere de aparate de radio și televiziune,
dublări (postsincronizare), proiecție de filme
cinematografice, publicarea de alte texte decât
textele publicitare, publicare de cărți, publicare
online de cărți și reviste electronice, redactarea
de texte altele decât cele publicitare, reportaje
fotografice, servicii de reporteri, producţie de
programe de radio si televiziune, furnizarea de
emisiuni de televiziune, care nu pot fi descărcate,
prin servicii video la cerere, producția de
spectacole, organizare de spectacole (servicii
de impresari), servicii de studio de film,
servicii de studiouri de înregistrare, organizarea
și conducerea de simpozioane, închiriere de
aparate de iluminat pentru platouri de teatru
sau studiouri de televiziune, subtitrări, servicii de
traducere.

───────

(210) M 2021 01173
(151) 15/02/2021
(732) SC TERMOPANELI PROD SRL,

STR. ION CREANGA NR. 19N,
CAMERA 1, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ROBRICK TERMOSISTEME
DECORATIVE

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01

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

19. Materiale , nemetalice, pentru clădiri
şi construcţii, ţevi rigide cu excepţia
celor de metal pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice, coloane
publicitare, nemetalice, plută aglomerată pentru
construcţii, bagasă aglomerată din trestie
de zahăr (materiale de construcţii), sticlă
alabastru, alabastru, corniere, nemetalice,
acvarii (structuri), pietriş pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, umbrare (structuri), nemetalice,
plăci de blindaj, nemetalice, uşi blindate,
nemetalice / uşi armate, nemetalice, piatră
artificială, azbociment, mortar de azbest, asfalt,
pavaj de asfalt, voliere (structuri), nemetalice,
balustrade, nemetalice, balize nemetalice,
neluminoase, grinzi nemetalice / traverse
nemetalice, instalaţii pentru parcarea bicicletelor,
nemetalice, lianţi pentru fabricarea brichetelor /
lianţi pentru fabricarea pietrelor, material liant
pentru repararea drumurilor, fântâni pentru
păsări (structuri), nemetalice, bitum, carton
bitumat pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
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cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice, mamă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie / doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de fum,
nemetalice, canale pentru coşul de fum,
nemetalice, coşuri de fum, nemetalice, acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
argilă pentru utilizare în construcții, balast de
zgură, gudron de cărbune, materiale pentru
construcţia şi îmbrăiarea drumurilor, tencuieli
(materiale de construcţii), beton, elemente de
construcţie din beton, cornişe, nemetalice,
parapete de protecţie, nemetalice, pentru
drumuri, trambuline pentru sărituri, nemetalice,
tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri de uşi,
nemetalice / rame de uşi, nemetalice, uşi,
nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură, statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară / şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră / granule
de sticlă pentru marcarea drumurilor, granit,
plăci pentru morminte, nemetalice / plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt /
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă

izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var / piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, plăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii / pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de gard,
nemetalici / uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii / carton
de construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice, piloţi,
nemetalici / palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice /
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice /
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
înve!itori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
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pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată / vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice /
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn / furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/ schelete nemetalice.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri din clasa 19, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor

de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, 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, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor [lucrări de birou], servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, 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, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, 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, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
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terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spaţii
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru ierţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ exteftîalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
statelor de plată, consultanţănn domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor 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
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de

comerţ cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor [lucrări de
birou], dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitarefscrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-uri
pentru terţi.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, întreţinerea şi repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/ impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, servicii de construcţie, furnizarea
de informaţii privind construcţia, consultanţă în



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/02/2021

construcţii, închirierea macaralelor [echipamente
de construcţii], demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
lnstalare de utilităţi pe şantiere de construcţii,
servicii de electricieni, instalare şi reparare de
echipamente de protecţie împotriva inundaţiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, lncarcarea maşinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, lnstalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, lnstalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, lnstalarea
şi repararea cuptoarelor întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
lnstalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică /
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, lnstalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de-irigare, lnstalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de spălat
rufele, montarea cablurilor întreţinerea articolelor
din piele, curăţare şi reparare, călcarea lenjeriei,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
zidărie, extragerea minereului, întreţinerea şi
repararea vehiculelor cu motor, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi
maşinilor de birou, vopsirea sau repararea
semnelor/indicatoarelor, vopsire, interioară şi
exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrări de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor
de îmbrăcăminte, furnizarea informaţiilor

legate de reparaţii, repararea încuietorilor
de siguranţă, repararea liniilor electrice,
restaurarea lucrărilor de artă, restaurarea
instrumentelor muzicale, reşaparea anvelopelor,
nituire, pavarea drumurilor, închirierea maşinilor
de măturat străzile, servicii pentru acoperişuri,
protecţie anticorozivă, întreţinerea şi repararea
seifurilor, sablare, construcţia de eşafodaje,
construcţia de nave, repararea pantofilor,
sterilizarea instrumentelor medicale, curăţarea
străzilor, întreţinerea şi repararea camerelor
de tezaur, întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi
repararea telefoanelor, acordarea instrumentelor
muzicale, echilibrarea anvelopelor, repararea
umbrelelor, construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultura,horticultura şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, servicii de spălare curăţarea
geamurilor.

───────

(210) M 2021 01174
(151) 15/02/2021
(732) ASOCIATIA SOCIO-CULTURALA

LOKSI BLUES-CAFE, STR.
CLOSCA NR.70, JUDEȚUL
BRAȘOV, SAT TELIU, COMUNA
TELIU, BRAȘOV, ROMANIA
ASOCIATIA FOSZERVEZO
EGYESULET, STR. AL.I.CUZA
NR.32, AP 1A, CAM 2, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Korona TV

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate radiofonică, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate media on-
air, on-line, şi pe alte suporturi pentru
campanii de marketing, activităţi de birou, de
înregistrare, transcriere, compunere, compilare
sau sistematizare a comunicărilor scrise sau
a înregistrărilor, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, servicii de relații
cu publicul, servicii de revista presei, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicații
pentru terți, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrare de programe de fidelizare
a clienților, servicii de agenții de publicitate,
compilarea informațiilor în baze de date
informatice, compilare de indexuri de informații
în scopuri comerciale sau publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță cu privire la
strategia de comunicare în domeniul relațiilor
publice, consultanță cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicității, difuzare de
anunțuri publicitare, distribuire de eșantioane,
distribuire de materiale publicitare (fluturaşi,
prospecte, imprimate, eşantioane), difuzare
de materiale publicitare (fluturaşi, prospecte,
imprimate, eşantioane), servicii de redactare de
scenarii pentru scopuri publicitare, înregistrarea
de comunicate scrise și de date, închiriere de
spații publicitare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
servicii de intermediere comercială, închiriere
de material publicitar, reactualizarea materialelor
publicitare, servicii de aşezare în pagină în
scopuri publicitare, actualizare și întreținere de
date din baze de date informatice, actualizare și
administrare de informații în registre, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
închiriere de panouri de afișare (panouri
publicitare), prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți,
publicare de materiale promoționale, publicitate
de tip pay-per-click (PPC), publicitate televizată,
publicitate prin corespondență, căutare de
sponsorizare, cercetări pentru afaceri, redactare
de texte publicitare, producție de programe
de teleshopping, sondaje de opinie, închiriere
de standuri de vânzare, compilații statistice,
sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
servicii de telemarketing, producția de filme
publicitare, scrierea de texte pentru scenarii
publicitare.

38. Telecomunicaţii, servicii de telecomunicații,
difuzarea de programe radio şi/sau tv (programe
şi generice radio şi/sau tv), difuzare de programe
audiovizuale, de radio sau de televiziune, în eter,
prin satelit, prin reţele de comunicaţii sau prin
alte mijloace, servicii de televiziune prin cablu,
consultanţă în domeniul mass-media, furnizarea
de camere de discuţii în spaţiul virtual, respectiv
pe internet ("internet chatrooms"), comunicații
radio, servicii de radiodifuziune, transmitere
de programe radio și de televiziune, servicii
de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
buletine electronice (telecomunicații), servicii de
agenții de presă, flux continuu(streaming) de
date, transmisie video la cerere, furnizarea
canalelor de telecomunicații destinate serviciilor
de teleshopping, comunicații prin telefoane
mobile, comunicații prin terminale de calculator,
comunicații prin rețele de fibră optică, transmisie
fără fir (wireless), furnizarea de chartroom
pe internet, furnizarea de forumuri online,
furnizarea accesului la baze de date, furnizarea
de informații în domeniul telecomunicațiilor,
servicii de închirieri de aparate pentru
transmiterea de mesaje, furnizarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea informatică
mondială, servicii de închirieri de aparate de
telecomunicații, servicii de teleconferințe, servicii
telegrafice, servicii de telex, servicii de închiriere
de timp de acces la rețele informatice mondiale,
transmitere de email-uri, transmitere de mesaje
și de imagini cu ajutorul calculatorului, mesaje
electronice, transmisii prin satelit, transmisia de
fișiere digitale, servicii de videoconferință.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
sportive şi culturale, divertisment, divertisment
radio si de televiziune, servicii de producție radio
si de televiziune, prezentare de programe radio
si de televiziune, producție de emisiuni radio si
de televiziune, producerea de programe radio
si de televiziune, realizare de programe artistice
si de emisiuni audiovizuale, filmări şi înregistrări
video şi/sau audio, montaje de înregistrări video
şi audio, furnizarea de publicații electronice
online care nu pot fi descărcate, servicii de
biletare (divertisment), organizarea de competiții
sportive, organizare și dirijare de concerte,
organizare de competiții si concursuri (educație
sau divertisment), organizarea și conducerea
de conferințe, congrese și colocvii, servicii de
divertisment, scrierea de texte pentru scenarii,
altele decât cele publicitare, scrierea de scenarii
de televiziune și cinematografice, închiriere de
înregistrări sonore, producția de filme, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
care nu pot fi descărcate, prin servicii video
la cerere, furnizarea de informații educaționale
(instruire), furnizarea de informaţii despre
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divertisment, furnizarea de informaţii despre
recreere, furnizare de facilități de agrement,
servicii de joc furnizate online dintr-o rețea de
calculatoare, servicii de karaoke, furnizarea de
muzică online care nu poate fi descărcată,
furnizarea de videoclipuri online care nu pot
fi descărcate, tehnoredactare computerizată
electronic (microeditare), microfilmare, aşezare
in pagina, nu în scopuri publicitare, editare
de benzi video, producție muzicală, servicii
orchestrale, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educative, servicii de
fotografie, planificarea recepțiilor (divertisment),
închiriere de aparate de radio și televiziune,
dublări (postsincronizare), proiecție de filme
cinematografice, publicarea de alte texte decât
textele publicitare, publicare de cărți, publicare
online de cărți și reviste electronice, redactarea
de texte altele decât cele publicitare, reportaje
fotografice, servicii de reporteri, producţie de
programe de radio si televiziune, furnizarea de
emisiuni de televiziune, care nu pot fi descărcate,
prin servicii video la cerere, producția de
spectacole, organizare de spectacole (servicii
de impresari), servicii de studio de film,
servicii de studiouri de înregistrare, organizarea
și conducerea de simpozioane, închiriere de
aparate de iluminat pentru platouri de teatru
sau studiouri de televiziune, subtitrări, servicii de
traducere.

───────

(210) M 2021 01175
(151) 15/02/2021
(732) SINDICATUL NATIONAL

AL POLITISTILOR DE
PENITENCIARE (SNPP), STRADA
MARIA GHICULEASA NR. 47,
ET. 7, CAM. 710, SECTOR 2,
BUCUREȘTI , 023761, ROMANIA

(540)

Poliția Penitenziară SNPP

(531) Clasificare Viena:
01.17.25; 02.07.25; 24.01.05; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#F8C126, #EFAC39), albastru (HEX
#1F355E, HEX #222A5), galben (HEX
#F9BF54, HEX #F7CA6D), alb (HEX
#FEFEFE)

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

35. Lucrări de birou, promovarea activității
sindicale.
41. Educație, instruire, cercetări în domeniul
educației.
45. Servicii juridice, cercetari juridice, organizare
de reuniuni în scop social și politic.

───────
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(210) M 2021 01176
(151) 15/02/2021
(732) CMC ONLINE MALL SRL, STR.

APUSULUI 53, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CRISTI DANIEL COMNEA,
STR. APUSULUI 53, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CMC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de agenții de import-export,
administrarea vânzărilor, servicii de comerț
online, servicii de agenție de import cu
următoarele: telefoane mobile, accesorii,
retelistică, supraveghere, televizoare, accesorii,
audio HI-FI, aparate foto, accesorii, playere,
boxe, căști, electronice auto, jucării, copii, bebe,
cărucioare și articole transport casă, grădină,
bricolaj, servicii de comerț cu amănuntul, servicii
de comerț cu ridicata.

───────

(210) M 2021 01177
(151) 15/02/2021
(732) MODERN RESIDENTIAL

ADMINISTRATION SRL, STR.
MITROPOLIT ANDREI ȘAGUNA
NR. 20, JUDEȚUL TIMIȘ, BUZIAȘ,
305100, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MODERN RESIDENTIAL
ADMINISTRATION

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2151 C, Pantone 2397 C), mov
(Pantone 2117 C), gri (Pantone 2332
C)

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

36. Administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile.

───────
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(210) M 2021 01178
(151) 15/02/2021
(732) ADRIAN-IONEL MIHALCEA,

STR. OITUZ NR.140, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Fixist HAIR STUDIO

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 14.07.20; 27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
saloane de coafură, servicii de frizerie, servicii
de manichiură și de pedichiură, servicii de
cosmetică.

───────

(210) M 2021 01179
(151) 15/02/2021
(732) BIORITA CONCEPT SRL, STRADA

REPUBLICII NR. 185, JUDEȚUL
PRAHOVA, BAICOI, 105200,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

BIORITA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.04.02

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
24. Lenjerie de uz casnic, prosoape de față din
material textil.
25. Pijamale, îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 01180
(151) 15/02/2021
(732) EXTRAMALL INTERNATIONAL

GROUP SRL, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 319 ,
CLĂDIRE OB,6A, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 014593, ROMANIA

(540)

WeekEnd în Familie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03

(591) Culori revendicate:mov, albastru
deschis, gri deschis

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 01181
(151) 15/02/2021
(732) AGROALPIN LOGISTIC SRL,

CORNET NR. 62, JUDEȚUL
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

ECODACIA

(531) Clasificare Viena:
05.07.08; 05.07.10; 05.07.16; 01.01.04;
27.05.17; 25.01.05; 25.01.13; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, roșu,
albastru, galben, mov

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, insecte și
larve preparate, mâncăruri preparate, alimente
semipreparate și gustări sărate, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi, afine preparate,
ajvar (pastă de ardei în conservă), concentrat
de alge de uz alimentar, alge (prelucrate), alge
comestibile, alge comestibile, preparate, alge
marine comestibile, uscate (hoshi-wakame),
alge marine uscate comestibile, alge nori
condimentate (jaban-gim), alge preparate pentru
alimentaţie umană, alge roşii comestibile, alge
uscate comestibile, alimente pe bază de legume
fermentate (kimchi), aloe vera preparată pentru
consum uman, alune de pădure preparate,
alune prăjite, alune sărate preparate, amestec
de ulei (de uz alimentar), amestecuri de
fructe şi nuci preparate, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate şi fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri pentru prepararea de
supe, amestecuri pentru supe, ananas uscat,
anghinare procesate, anghinare, conservate,

antreuri pe bază de legume, aperitive alimentare
pe bază de soia, aperitive pe bază de cartofi,
arahide, preparate, arahide glazurate, arahide
la conservă, arahide prăjite, aranjamente de
fructe procesate, ardei iuţi chili, umpluţi, ardei
iuţi conservaţi, ardei iuţi muraţi, ardei iuţi verzi,
preparaţi, ardei jalapeno pane şi prăjiţi, ardei
roşii preparaţi, ardei, preparaţi, banane pentru
gătit, prăjite, batoane alimentare pe bază de
nuci, batoane din tofu, batoane organice pe
bază de nuci şi seminţe, batoane pe bază
de nuci şi seminţe, băuturi pe bază de lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de
cocos, băuturi pe bază de lapte de migdale,
boabe procesate (edamame), boabe de mazăre
galbenă, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, boabe de soia fermentate (natto),
boabe de soia preparate, boabe de soia
uscate, bombay mix (aperitiv indian), broccoli
preparat, bucăţi de tofu prăjite (abura-age),
bucăţi de tofu uscate prin îngheţare (kohri-dofu),
bucăţi uscate de agar-agar (kanten), bulete din
cartofi raşi, bulion (fiertură), preparate pentru
obţinerea bulionlui, burgeri din legume, cactus
preparat, de uz alimentar, caise procesate,
cartofi dulci preparaţi, cartofi feliaţi congelaţi,
cartofi fierţi, cartofi pai, cartofi pai congelaţi,
cartofi prăjiţi sub formă de aperitive, cartofi răzuiţi
prăjiţi (hash browns), cartofi umpluţi, cartofi,
conservaţi, cartofi, preparaţi, castane prăjite,
castraveciori, căpşuni conservate, căpşuni
uscate, ceapă murată, ceapă preparată, ceapă
verde prelucrată, cepe (legume) conservate,
cepe mici, chiftele de cartofi, chipsuri, chipsuri
(cartofi prăjiţi), chipsuri de banane, chipsuri
de cartofi cu conţinut redus de grăsime,
chipsuri de legume, chipsuri de soia, chipsuri
de varză creaţă, chipsuri din manioc, chipsuri
din yucca, cipsuri de mere, cipsuri din fructe,
cireşe maraschino, cireşe preparate, ciuperci
comestibile uscate, ciuperci conservate, ciuperci
negre comestibile uscate, ciuperci, preparate,
clătite de cartofi, coajă de pepene verde murată,
grăsime de cocos, ulei de cocos, ulei de cocos
pentru alimente, coji de cartof umplute, coji de
fructe, compot de mere, compot de merişoare,
concentrat de roşii, concentrate (bulion),
concentrate de tomate (piure), concentrate din
suc de legume pentru alimente, concentrate
pentru supă, fructe congelate, conserve cu
legume, conserve de fasole, conserve de fructe,
conserve de legume, conserve şi murături,
cremă de alune, cremă de lămâie, cremă
tartinabilă din fructe, creme de întins pe pâine
care conţin în principal fructe, creme tartinabile
pe bază de alune, creme tartinabile pe bază
de legume, creme tartinabile pe bază de
usturoi, curmale, curmale chinezeşti conservate,
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curmale preparate, curmale uscate, dahls
(mâncare indiană pe bază de leguminoase),
deserturi pe bază de fructe, dovleci (legume
conservate), dulceţuri, extracte de roşii, extracte
din alge de mare pentru alimente, extracte
din legume pentru gătit, extracte din legume
pentru gătit (sucuri), extracte pentru supe,
extracte vegetale pentru alimente, falafel, fasole
preparată, fasole albă în sos tomat, fasole cu
carne de porc la conservă, fasole gătită în
sos de soia (kongjaban), fasole în conservă,
fasole reprăjită, fasole roşie cu ardei iute,
fasole uscată, fâşii comestibile de alge marine
brune uscate (tororo-kombu), felii de pastă
de soia pentru burgeri, felii de pastă de tofu
pentru burgeri, felii prăjite de cartofi, felii subţiri
de alge uscate (hoshi-nori), ferigi îngheţate
(gosari), fistic preparat, ulei de floarea-soarelui
comestibil), flori comestibile preparate, în formă
cristalizată, flori comestibile, preparate, flori
uscate comestibile, foi de alge prăjite (yaki-
nori), jeleuri de fructe, fructe aromatizate, fructe
coapte, fructe confiate, fructe congelate, fructe
conservate, fructe conservate în alcool, fructe
cu coaja lignificată procesate, fructe cu coajă
lemnoasă gătite, fructe cu coajă lemnoasă,
uscate, fructe cu coajă lignificată asezonate,
fructe de avocado procesate, fructe de mango
preparate, fructe de papaia preparate, fructe de
pawpaw uscate, fructe de pădure, conservate,
fructe deshidratate, fructe feliate, fructe feliate
la borcan, fructe feliate, la conservă, fructe
fermentate, fructe glasate, fructe glazurate,
fructe în conservă, fructe în saramură, fructe kaki
uscate (got-gam), fructe la borcan, fructe lychee
procesate, fructe preparate, fructe tăiate, fructe
trase în zahăr pe băţ, fructe uscate, fructe uscate
cu coaja lemnoasă aromate, fructe, ciuperci şi
legume prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
fructe, gătite, frunze de viţă-de-vie preparate,
fulgi de cartofi, fulgi de cocos, fulgi de kiwi, fulgi
de mere, fulgi de piersică, fulgi uscaţi din alge
nori care se presară peste orez în apă fierbinte
(ochazuke-nori), gemuri, gemuri din fructe,
germeni de fasole prelucraţi, ghimbir (dulceaţă),
ghimbir cristalizat, gnocchi pe bază de cartofi,
gogoşi, grăsimi vegetale de uz alimentar, grăsimi
vegetale pentru bucătărie, guacamole (sos de
avocado), guacamole (avocado pasat), gustări
pe bază de alune, gustări pe bază de cartofi,
gustări pe bază de fructe, gustări pe bază de
fructe confiate, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă, gustări pe bază de fructe uscate,
gustări pe bază de legume, gustări pe bază de
tofu, gutui, preparate, haşmă preparată (utilizată
ca legumă, nu pentru asezonare), iaurt de soia,
inele de ceapă, inimi de palmier, preparate,
jeleu de migdale, jeleuri comestibile, jeleuri

de legume, jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste
de fructe şi legume, kimchi de castraveţi (oi-
sobagi), kimchi din ridichi, lapte de arahide,
lapte de arahide pentru uz culinar, lapte de
cânepă destinat utilizării ca înlocuitor de lapte,
lapte de cocos, lapte de migdale, lapte de
migdale de uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de nucă de cocos folosit ca
băuturi, lapte de nucă de cocos pentru uz
culinar, lapte de orez, lapte de orez (înlocuitor
de lapte), lapte de orez de uz culinar, lapte
de ovăz, lapte de soia, lapte din boabe de
soia, lapte praf de cocos, lămâi preparate,
lămâiţă preparată, lăstari de bambus îngheţaţi,
lecitină pentru uz culinar, mâncăruri pe bază de
legume amestecate, legume congelate, legume
conservate, legume conservate (în ulei), legume
decojite, legume feliate, la conservă, legume
gata-tăiate pentru salate, legume gătite, legume
în conservă, legume în saramură, legume
liofilizate, legume preparate la grătar, legume
pre-tăiate, legume procesate, legume sub formă
de pudră, legume tăiate, legume uscate, legume
uscate prin îngheţare, leguminoase conservate,
leguminoase prelucrate, leguminoase uscate,
linte conservată, linte (uscată), linte (legume)
conservată, mango uscat, marmelada din
fructe, masline umplute, maţe pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, mazăre conservată,
mazăre marrowfat, mazăre preparată, mazăre
uscată, mazăre verde preparată, ulei de
măsline comestibil, măsline (pregătite), măsline
conservate, măsline gătite, măsline preparate,
măsline preparate, la conservă, măsline umplute
cu ardei roşu, măsline umplute cu ardei roşu şi
migdale, măsline umplute cu brânză feta, aflate
în ulei de floarea soarelui, măsline umplute cu
migdale, măsline umplute cu pesto, aflate în
ulei de floarea soarelui, măsline uscate, mere
preparate, ulei de miez de palmier (alimentaţie),
miezuri de nucă, migdale măcinate, migdale
preparate, morcovi preparați, muguri de bambus
fermentaţi, fierţi şi conservaţi în sare (menma),
murături, murături mixte, năut, preparat, nucă
de cocos preparată, nuci aromate preparate,
nuci comestibile, nuci conservate, nuci cu coajă
preparate, nuci de acaju preparate, nuci de acaju
sărate, nuci de betel prelucrate, nuci de cocos
uscate, nuci glasate, nuci opărite, nuci preparate,
nuci uscate, ulei de palmier (alimentaţie), pastă
cu usturoi, pastă de anghinare, pastă de arahide,
pastă de dovlecei, pastă de fructe, pastă de
fructe de mare, pastă de guava, pastă de
măsline, pastă de măsline, preparată, pastă de
năut, pastă de trufe, pastă de vinete, pastă
tartinabilă de alune, paste de legume, paste
preparate din fructe cu coajă lemnoasă, pectină
din fructe, pectină pentru uz culinar, piele de
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tofu, piersici preparate, piure de cartofi, piure
de cartofi instant, piure de ciuperci, piure de
legume, piure de măsline, piure de mere,
piure de roşii, piureuri de fructe, planta de
muştar brassica juncea, preparată, plante din
specia brassica oleracea acephala, preparată,
polen preparat pentru alimentaţie, portocale,
preparate, ulei de porumb, ulei de porumb pentru
alimente, porumb dulce (conservat), porumb
dulce, prelucrat, praf de fructe, praf de nucă
de cocos, produse din fructe uscate, produse
din legume preparate, produse tartinabile pe
bază de legume, produse tartinabile pe bază
de trufe (creme de trufe), prune preparate,
prune conservate, ulei de rapiţă comestibil,
răchiţele uscate, rădăcină convervată de clopoţel
chinezesc (doraji), rădăcini procesate, ridiche
murată, rizomi preparaţi, rösti (chiftele cu cartofi
gratinaţi prăjiţi), suc de roşii pentru gătit, roşii
conservate, roşii decojite, roşii în conservă, roşii,
preparate, rubarbă în sirop, rulouri de fructe,
salată de varză crudă, salate aperitiv, salate
de cartofi, salate de fructe, salate de legume,
salate de legume gata-tăiate, salate pe bază
de cartofi, salate preparate, seminţe comestibile,
seminţe de bananier preparate, seminţe de
dovleac prelucrate, seminţe de floarea soarelui
comestibile, seminţe de floarea soarelui,
preparate, seminţe de pepene verde prelucrate,
seminţe de pin, preparate, seminţe procesate,
seminţe procesate de floarea soarelui, seminţe,
preparate, sfeclă procesată, smochine uscate,
soia (pregătită), soia conservată, spanac
(pregătit), spanac gătit, spanac la conservă,
spanac, congelat, sparanghel preparat, spirulină
preparată, stafide, suc de lămâie de uz culinar,
suc de trufe, sucuri de legume pentru gătit,
sucuri din fructe utilizate la gătit, sultanine, ulei
de susan, ulei de susan pentru alimente, tahini
(pastă de seminţe de susan), tangerine (citrice)
(conservate), tapenada (pastă de măsline
negre), tartă umplută cu fructe, tofu, tofu în
saramură, topping-uri de nuci, trufe conservate,
trufe gătite, trufe uscate (ciuperci comestibile),
ulei de arahide, ulei de arahide (alimentar), ulei
de ardei iute, ulei de măsline, ulei de măsline
extravirgin, ulei de nuci, ulei de porumb pentru
alimente, ulei de rapiţă, ulei de soia, ulei de
soia de uz alimentar, ulei de soia pentru gătit,
ulei din sămânţă de in (comestibil), ulei din
sâmburi de struguri, ulei din seminţe de camelie
de uz alimentar, ulei din seminţe de dovleac de
uz alimentar, ulei din seminţe de in pentru uz
culinar, ulei din tărâţe de orez (de uz alimentar),
ulei şi grăsime de cocos (de uz alimentar),
uleiuri aromatizate, uleiuri comestibile, uleiuri
comestibile folosite pentru gătirea alimentelor,
uleiuri comestibile obţinute din peşte (cu excepţia

uleiului de ficat de cod), uleiuri comestibile pentru
glazurarea alimentelor, uleiuri cu mirodenii,
uleiuri de uz alimentar, uleiuri hidrogenate de uz
alimentar, uleiuri întărite (ulei hidrogenat pentru
alimente), uleiuri pe bază de trufe, uleiuri pentru
gătit, uleiuri solidificate pentru alimente, uleiuri
vegetale de uz alimentar, umpluturi de fructe
pentru plăcinte, umpluturi pe bază de fructe
pentru plăcinte, umpluturi pe bază de fructe
pentru prăjituri şi tarte, unt de alune cashew, unt
de arahide, unt de cacao, unt de cocos, unt de
migdale, unt de seminţe, unt preparat din alune,
usturoi conservat, varză chinezească îngheţată,
varză de bruxelles, preparată, varză murată,
varză preparată, vinete gratinate cu parmezan şi
sos de roşii, vinete preparate, zeamă de lămâie.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, afine
crude, afine neprelucrate, afine proaspete,
agar-agar nepreparat (tengusa), alge brune
nepreparate (hijiki), alge kelp nepreparate
(kombu), alge lăptuca de mare nepreparate
(aosa), alge marine comestibile, nepreparate,
alge marine nepreparate (wakame), alge
neprocesate pentru consumul uman, alge
nori comestibile, nepreparate, alge pentru
consum uman, alge pentru consum uman
şi animal, alge proaspete, alge roşii marine
altele decât cele de uz medical, alge,
neprocesate, pentru consum uman sau animal,
aloe vera, proaspătă, pentru uz alimentar,
alune, alune caju proaspete, alune proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), amestecuri
de seminţe sălbatice, ananas guava (feijoa)
proaspăt, ananas proaspăt, anghinare crude,
anghinare neprelucrate, anghinare proaspete,
anghinare, proaspete, arahide neprelucrate,
arahide proaspete, ardei chilli, ardei chilli
neprelucraţi, ardei gras, ardei graşi cruzi, ardei
graşi neprelucraţi, ardei iute (plante), ardei
proaspeţi, arpagic proaspăt, asmăţui, proaspăt,
avocado crud, avocado neprelucrat, avocado
proaspete, bacă, fructe proaspete, bagase
de trestie de zahăr crude, bame proaspete,
banane din specia musa paradisiaca plantains
proaspete, banane proaspete, boabe crude de
cacao, boabe de malţ (neprelucrate), boabe de
soia proaspete, bureţi-galbeni proaspeţi, caise
crude, caise neprelucrate, caise proaspete,
cartofi, cartofi cruzi, cartofi dulci, proaspeţi,
cartofi dulci, proaspeţi (yam), cartofi neprelucraţi,
castane proaspete, castraveţi proaspeţi, căpşuni
proaspete, ceapă, ceapă verde, cepe crude,
cepe neprelucrate, cepe, legume proaspete,
cereale brute, cereale crude (neprelucrate),
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cereale neprelucrate, cereale neprelucrate
pentru consum, cereale neprocesate, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, chili
proaspăt, rădăcini de cicoare, cicoare (salată),
cicoare, proaspătă, cireşe (neprelucrate), cireşe
(proaspete), citrice, citrice proaspete, citrice,
proaspete, ciuperci, ciuperci crescute pe
tulpina de stejar, proaspete, ciuperci crude,
ciuperci de pin proaspete, ciuperci neprelucrate,
ciuperci proaspete, ciuperci shiitake, proaspete,
ciuperci, proaspete, pentru uz alimentar,
coacăze roşii, proaspete, conuri de hamei,
curmale crude, curmale neprelucrate, curmale
proaspete, dovlecei cruzi, dovlecei neprelucraţi,
dovlecei proaspeţi, dovlecei, proaspeţi, dovleci,
fasole crudă, fasole fava proaspătă, fasole
neprelucrată, fasole proaspete, fasole roşie,
crudă, fistic proaspăt, fructe crude, fructe cu
coajă lignificată proaspete, fructe de guava
proaspete, fructe de kiwi, proaspete, fructe
dragon proaspete, fructe durian proaspete,
fructe ecologice, proaspete, fructe kaki
japoneze, proaspete, fructe lychee neprocesate,
fructe neprelucrate, fructe proaspete, fructe
proaspete de mango, fructe proaspete de
mangustan, fructe proaspete de naranjilla, fructe
proaspete de rambutan, fructe proaspete de
sapodilla, fructe proaspete, nuci, legume şi
ierburi, fructe sub formă de bobiţe brute, fructe
sub formă de bobiţe (neprelucrate), fructe şi
legume proaspete, fructe tropicale proaspete,
fructul pasiunii proaspăt, frunze aromate
proaspete ale arbustului de piper japonez
(sansho), frunze de ceai neprocesate, frunze de
palmier, frunze de palmier (material neprelucrat
sau parţial prelucrat), frunze de perilla, proaspete
(shiso), ghimbir crud, ghimbir neprelucrat,
ghimbir proaspăt, ginseng neprelucrat, ginseng
proaspăt, graviola proaspătă, grăunţe (cereale),
grăunţe (grăunţe), grăunţe (seminţe), grăunţe
brute şi neprelucrate, grâu, grâu crud,
grâu incolţit proaspăt, grâu neprelucrat, grâu
proaspăt, grepfrut, guave-căpşună proaspete,
gutui crude, gutui neprelucrate, gutui
proaspete, hamei, haşmă nepreparată, haşme,
proaspete, hrean japonez comestibil, proaspăt
(wasabi), hrişcă nepreparată, iarba mâţei
(proaspătă), iarba-mâţei, iarbă, iarbă de grâu
(khorasan), proaspătă, boabe de ienupăr, ierburi
neprelucrate, ierburi pentru consumul uman sau
animal, făină de in (furaj), jumătăţi de mazăre
verde, proaspete, kumquat, lămâi crude, lămâi
neprelucrate, lămâi proaspete, legume asiatice
cu frunze, proaspete, legume crude, legume
ecologice, proaspete, legume neprelucrate,
legume proaspete, legume proaspete pentru
salată, legume rădăcinoase (proaspete),
leguminoase proaspete, lichi (fruct chinezesc)

proaspăt, limete proaspete, linte proaspătă, malţ,
malţ de orz, malţ pentru berărie şi distilerie,
malţ pentru bere, malţ pentru distilare, malţuri
şi cereale neprocesate, mandarine (fructe,
proaspete), mandarine proaspete, mango mere
proaspete, material pentru plantă de sparanghel
(proaspăt), mazăre proaspată, măsline crude,
măsline neprelucrate, măsline proaspete, mei
etiopian (teff) neprelucrat, mei italian (părâng)
nepreparat, mei japonez nepreparat, mei
nepreparat, mentă (plante), mentă (proaspătă),
mere, mere caju proaspete, mere crude,
mere de zahăr (annona squamosa) proaspete,
mere neprelucrate, mere proaspete, meri,
merişoare proaspete, miezuri de nucă crude,
migdale (fructe), proaspeţi morcovi, morcovi
albi proaspeţi (arracacha), moşmoane japoneze,
proaspete, muguri proaspeţi de fasole verde,
năut proaspăt, nucă de cocos crudă, nuci,
nuci comestibile (neprelucrate), nuci de betel,
proaspete, nuci de cocos, nuci de cocos
neprelucrate, nuci de cocos proaspete, nuci de
cola, nuci de cola proaspete, nuci de ginkgo
proaspete, nuci neprelucrate, nuci proaspete,
făină de orez (nutreţ), orez natural utilizat ca
furaj pentru animale, orez nedecorticat, orez
neprelucrat, orz, orz neprocesat, orz pentru
bere, orz pentru utilizare în fabricarea berii,
orz perlat, ovăz, ovăz neprelucrat, ovăz pentru
a fi consumaţi de animale, ovăz preparat
pentru a fi consumat de animale, ovăz procesat
pentru consum de către animale, oxid de
calciu pentru furaje, frunze de palmier, papaia
proaspete, păpălăi proaspeţi, păstăi de fasole,
proaspete, pătrunjel proaspăt, pelin proaspăt
(yakssuk) sub formă de plantă vie, pepene
oriental, proaspăt (cham-oe), pepeni galbeni,
pepeni proaspeţi, pere proaspete, piersici crude,
piersici neprelucrate, piersici proaspete, polen
(materie primă), polen de albine (brut), polen
de albine (neprocesat), polen de albine fiind
materie primă pentru uz industrial, pomelo,
proaspete, portocale, portocale crude, portocale
neprelucrate, portocale roşii proaspete, porumb,
porumb crud, porumb dulce (proaspăt), porumb
neprelucrat, porumb proaspăt, praz japonez
proaspăt, praz proaspăt, prune, proaspete,
quinoa nepreparată, rădăcină crudă de hrean,
rădăcină de clopoţel chinezesc (doraji), rădăcini
de uz alimentar, rădăcini proaspete de lotus,
rizomi, rizomi comestibili proaspeţi, rizomi vii,
rodii, roşcove de chile (alimente pentru animale),
roşcove, crude, roşii cherry, proaspete, roşii
crude, roşii neprelucrate, roşii ovale de tip cherry,
proaspete, roşii proaspete, rubarbă, rubarbă,
proaspătă, salată verde, salate verzi, salate
vii, sapote proaspete, seminţe comestibile în
stare brută, seminţe de arbore de urushi,
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seminţe de cartofi, seminţe de floarea-soarelui,
seminţe de flori, seminţe de fructe, seminţe
de grâu, seminţe de grâu hibride, seminţe de
iarbă, seminţe de in comestibile, neprocesate,
seminţe de in nepreparate, seminţe de
legume, seminţe de măr, seminţe de pin,
proaspete, seminţe de plantă de in (seminţe
de in), seminţe de secară, seminţe de
soia verde proaspătă în teacă (soia verde),
seminţe de urushi, seminţe naturale, seminţe
oleaginoase nepreparate, sfeclă, sfeclă crudă,
sfeclă de zahăr nepreparată, sfeclă, proaspătă,
sfecle neprelucrate, sfecle proaspete, smochine
proaspete, sorg nepreparat, spanac proaspăt,
sparanghel (în stare proaspătă), sparanghel
crud, sparanghel neprelucrat, sparanghel
proaspăt, spirulină nepreparată, struguri de vin
proaspeţi, struguri proaspeţi, susan comestibil,
neprelucrat, şampinioni proaspeţi, şeptel,
tangerine (citrice) (proaspete), tărâţe de grâu,
trestie de zahăr, trestie de zahăr nepreparată,
trufe proaspete, turte de oleaginoase, urzici,
usturoi crud, usturoi neprelucrat, usturoi
proaspăt, usturoi, proaspăt, varză chinezească
napa, proaspătă (baechu), varză creaţă
proaspătă, varză crudă, varză de bruxelles,
proaspătă, varză neprelucrată, varză proaspătă,
verdeţuri ecologice, proaspete, vetricea (plante),
vinete, zarzavaturi proaspete, zmeură neagră,
proaspătă (bokbunja).
32. Bere și produse de bere, băuturi
nealcoolice, preparate pentru fabricarea
băuturilor), siropuri pentru băuturi, băuturi
carbogazoase aromatizate, sucuri, ape, băuturi
pe baza de nuci și de soia.

───────

(210) M 2021 01182
(151) 15/02/2021
(732) TRIMUS PROD SRL, DRUMUL

GILAULUI NR. 1B, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041715, ROMANIA

(540)

Trimus

(531) Clasificare Viena:
25.01.05; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 1795
C), alb

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

39. Ambalarea produselor.
───────
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(210) M 2021 01183
(151) 15/02/2021
(732) SPIRIDON ALEXANDRA-ALICE

PFA, STRADA TURCULUI NR. 23,
JUDEȚUL IALOMIȚA, FIERBINTI
TARG, IALOMIȚA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Alice în Țara Legumelor

(531) Clasificare Viena:
05.09.12; 05.09.15; 05.09.17; 05.09.21;
27.05.01; 27.05.07; 27.05.08; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roșu, negru, mov

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

29. Mâncăruri preparate, alimente
semipreparate și gustări sărate, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi, ouă și produse din ouă,
produse lactate și înlocuitori, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate.
30. Sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, gheață,
înghețată, iaurt înghețat (produse de cofetărie
înghețate) și șerbeturi, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, alimente cu paste la
conservă, alimente preparate pe bază de tăieței,
alimente sărate preparate din făină de cartofi,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
aperitive (tartine), biluțe de brânză (snackuri),
biscuiți crackers cu aromă de legume, batoane
pe bază de cereale ca substituți alimentari,
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, biscuiți cu ceapă, biscuiți
de orez, boabe de porumb prăjite, blaturi de
pizza, brioșe, bulete din orez, burritos (mâncare

mexicană), chipsuri de porumb, chipsuri din
cereale, floricele de porumb preparate, floricele
de porumb, empanada (pe bază de aluat
umplut), găluște de orez, fulgi de cereale uscate,
mâncăruri preparate în special pe bază de
paste, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pregătite pe bază de orez,
paella, nachos (mâncare tradițională mexicană),
plăcinte, pizza, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, prânzuri la cutie
constând din orez, cu carne, pește sau legume
adăugate, rizoto, quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2021 01184
(151) 15/02/2021
(732) VALBI SECURITY SRL, STRADA

PUȘCAȘULUI NR. 15 A, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VALBI SECURITY

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, consultanță în materie de securitate,
consultanță în materie de securitate fizică,
escortă (gardă de corp personală), escortă
personală (gardă de corp), evaluare a riscurilor
în materie de securitate, evaluarea gradului
de siguranță, furnizare de informații despre
servicii de gărzi de corp personale, furnizare
de informații despre servicii prestate de un
agent de securitate, servicii de pază și
protecție, monitorizarea sistemelor de securitate,
servicii de pază contractuale, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de securitate
fizică, servicii de securitate pentru protejarea
proprietății și a persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția fizică a persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de supraveghere, servicii oferite de
către agenții de pază pentru magazine, servicii
prestate de gardă de securitate, servicii prestate
de paze de noapte, servicii prestate de un agent



de securitate pentru clădiri, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor, supravegherea
alarmelor antiefracție, supraveghere cu circuit
închis.

───────

(210) M 2021 01185
(151) 15/02/2021
(732) DURBAC MEDICAL TECH SRL,

BD. SCHITU MĂGUREANU NR. 7,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010181,
ROMANIA

(540)

DELTA Clinic Dent health and
science Zâmbește mai mult!

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.10; 02.09.10

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

41. Servicii de educaţie, instruire şi anume:
organizare şi susţinere de cursuri, seminarii,
conferinţe în domeniul medical.
44. Servicii de radiografie, servicii de asistență
medicală, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de ortodonţie,
servicii de igienă dentară, servicii de endodonțíe,
servicii de chirurgie dentară, servicii de implant
dentar, servicii de anestezie dentară, servicii
de curățare a dinților, servicii de albirea
dinților, consiliere în domeniul sănătăţii, servicii
medicale, servicii medicale clinice, servicii de
analiză medicală, servicii de examinare medicală
(screening).

───────
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    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2021 01140/14.02.2021, publicată 

în 19.02.2021 se scoate de la publicare, deoarece taxele achitate initial, nu au intrat in contul 

OSIM. 


