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Cereri Mărci publicate în 22/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02653 15/04/2021 FUCHS CONDIMENTE RO

S.R.L.
Fuchs, din inima Romaniei, aşa
cum ne place nouă

2 M 2021 02654 15/04/2021 FUCHS CONDIMENTE RO
S.R.L.

Condimente Fuchs, din inima
Romaniei, cum ne plac nouă

10 M 2021 03080 15/04/2021 ELENORIZE DEVELOPMENT
SRL

Veluxio-HoMe Pasiune pentru
lenjerii

11 M 2021 03081 15/04/2021 IARNA CREATIV SRL O Good life

12 M 2021 03083 15/04/2021 RIVERO VLAD LEONARDO
RENE

La Rivera

13 M 2021 03084 15/04/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

IZVORUL MINUNILOR

14 M 2021 03085 15/04/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one INTERIOR DESIGN

15 M 2021 03086 15/04/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Original Adria COLA

16 M 2021 03087 15/04/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Adria Original

17 M 2021 03088 15/04/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS S.R.L.

FRUTTIA ORIGINALLY

18 M 2021 03089 15/04/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS S.R.L.

FRUTTIA Originally

19 M 2021 03090 15/04/2021 ILA VORHABEN ILA VORHABEN

20 M 2021 03093 15/04/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS S.R.L.

FRUTTIA Delicio ORIGINALLY

21 M 2021 03094 15/04/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS S.R.L.

FRUTTIA Delicio ORIGINALLY

22 M 2021 03096 15/04/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

WONDER SPRING

3 M 2021 02729 08/04/2021 SILVIU ADRIAN POPA HELLO SUSHI

4 M 2021 02810 15/04/2021 ECOTEX TNT TRADE SRL Probags

5 M 2021 03024 15/04/2021 SC GIULY APA SRL pizza Da Giulia

6 M 2021 03038 13/04/2021 SC TOPI TOY DREAMS SRL Topi Toy

7 M 2021 03059 15/04/2021 ADRIAN VALENTIN PANDEL BIGBOYS barbershop

8 M 2021 03078 15/04/2021 SEE YOU SRL SEE YOU

9 M 2021 03079 15/04/2021 HORATIU FLORIN TICA Oriental Therapy
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 03097 15/04/2021 ANDREI-CRISTIAN SPALATELU cumsa

24 M 2021 03099 15/04/2021 NGF GRUP 98 SRL NGF GRUP

25 M 2021 03100 15/04/2021 VALEAEDEN SRL VALEAEDEN

26 M 2021 03101 15/04/2021 ROPHARMA S.A. Rophirin Cardio

27 M 2021 03102 15/04/2021 ROPHARMA S.A. Aspicord

28 M 2021 03103 15/04/2021 ROPHARMA S.A. Cardiopirin

29 M 2021 03104 15/04/2021 RAFAEL MESTRE GEBAUER TRON

30 M 2021 03106 15/04/2021 DRISTOR DONER KEPEP SRL BALKAN KEPAP

31 M 2021 03107 15/04/2021 DRISTOR DONER KEPEP SRL BALKAN SHAORMA

32 M 2021 03108 15/04/2021 DRISTOR DONER KEPEP SRL BALKAN DONER

33 M 2021 03109 15/04/2021 N.E.T. CO. UNITED S.A. dolce

34 M 2021 03110 15/04/2021 PRODVINALCO SA MATELOT

35 M 2021 03111 15/04/2021 PRODVINALCO SA MONOPOL

36 M 2021 03112 15/04/2021 ZHEJIANG DADA ELECTRICAL
CO. LTD

C-DADA

37 M 2021 03114 15/04/2021 MADALINA-CRISTINA COSTEA evog

38 M 2021 03115 15/04/2021 TEATRUL NATIONAL RADU
STANCA SIBIU

TEATRUL NATIONAL RADU
STANCA SIBIU FONDAT ÎN
1788 SCENA DIGITALĂ

39 M 2021 03116 15/04/2021 BORODI CONSTRUCT SELECT
SRL

BCS

40 M 2021 03117 15/04/2021 SC ADQUEST SRL adquest simply creative

41 M 2021 03118 15/04/2021 GYNECO M.C. SRL Bucharest ENDOMETRIOSIS
CENTRE Dr. Gabriel Mitroi

42 M 2021 03119 15/04/2021 MADALINA-CRISTINA COSTEA CumparaMisim

43 M 2021 03120 15/04/2021 DANIELA BRIHAC tabakos tobacco & coffee shop

44 M 2021 03121 15/04/2021 SMART LEGAL CONCEPT SRL CAUT 24

45 M 2021 03122 15/04/2021 CATALIN-ALBERT MATEI IZOHOUSE

46 M 2021 03123 15/04/2021 AVICARVIL SRL La Provincia Hrănit sănătos PUI
CRESCUT LA SOL

47 M 2021 03124 15/04/2021 ZEN CU FERICESCU SRL fericescu.ro; cadouri pentru suflet

48 M 2021 03125 15/04/2021 RADIO GUERRILLA SRL radio people

49 M 2021 03126 15/04/2021 AUGUSTIN-RAZVAN CRISAN LOCALNICII

50 M 2021 03127 15/04/2021 AUGUSTIN-RAZVAN CRISAN Platforma Localnicii
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
51 M 2021 03128 15/04/2021 ALEXANDRU HUZAU yload

52 M 2021 03129 15/04/2021 INFOPACK TOTAL S.R.L. patiseria Ștefania

53 M 2021 03130 15/04/2021 ACTIVITY BMS SRL ACTIVITY BMS

54 M 2021 03131 15/04/2021 MEDREHABTEAM SRL MED REHAB TEAM

55 M 2021 03133 15/04/2021 ASOCIATIA OAMENILOR DE
AFACERI CONSTANTENI

ASOCIAŢIA OAMENILOR DE
AFACERI CONSTĂNŢENI

56 M 2021 03134 15/04/2021 SUPER ECO-CASA SRL ECO ILUMINAT

57 M 2021 03135 15/04/2021 STEFAN-MARIAN
TRANDAFIRESCU

IDEAL Aşa cum iţi doreşti!
Market
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(210) M 2021 02653
(151) 15/04/2021
(732) FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L.,

STR. NORDULUI NR. 41-43, JUD.
ARGEŞ, CURTEA DE ARGEŞ,
115300, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Fuchs, din inima Romaniei,

aşa cum ne place nouă
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
condimente, gheaţă.

───────

(210) M 2021 02654
(151) 15/04/2021
(732) FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L.,

STR. NORDULUI NR. 41-43, JUD.
ARGEŞ, CURTEA DE ARGEŞ,
115300, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Condimente Fuchs, din inima
Romaniei, cum ne plac nouă

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
condimente, gheaţă.

───────

AUREL VLAICU, 164, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400581, CLUJ,
ROMANIA

(540)

HELLO SUSHI

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.04.04

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#db8c61), roşu închis (HEX #934e4b),
verde (HEX #abc564), negru

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02810
(151) 15/04/2021
(732) ECOTEX TNT TRADE SRL, STR.

VAPORUL LUI ASSAN NR 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021422,
ROMANIA

(540)
Probags

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

16. Hârtie pentru confecționat pungi și sacoșe,
pungi de hârtie, pungi de hârtie pentru ambalat.
18. Sacoșe pentru cumpărături, sacoșe textile
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe de cumpărături din pânză.
22. Sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport.

───────

(210) M 2021 02729
(151) 08/04/2021
(732) SILVIU ADRIAN POPA, STR.
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(210) M 2021 03024
(151) 15/04/2021
(732) SC GIULY APA SRL, STR.

IZLAZULUI NR.10, BL.B2, SC.3,
ET.5, AP.88, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

pizza Da Giulia

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 08.01.25; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb,
negru

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), pizza,
plăcinte, sandvişuri, paste, preparate aromatice
alimentare, mix pentru clătite sărate, biscuiți /
fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), torturi/prăjituri, capere, preparate din
cereale, gustări pe bază de cereale, sandvișuri
cu brânză (sandvișuri), chipsuri (produse din
cereale), condimente, biscuiți sărați și uscați
(crackers), crutoane, aluat, sosuri pentru salată,
fermenți pentru paste, colțunași pe bază de
faină, feluri de mâncare uscate prin înghețare,
având ca principal ingredient pastele/feluri de
mâncare liofilizate, având ca principal ingredient
pastele, gluten preparat ca produs alimentar,
sandvișuri de hot dog, ketchup (sos), ferment,
lipii pe bază de cartofi, macaroane, făină
nerafinată/făină, plăcinte cu came, mâncăruri
preparate pe bază de tăiței, clătite sărate,
paste, sos pentru paste, pâtes en croute
(plăcinte), pesto, plăcinte, pizza, ravioli, pesmeți,
sandvișuri, sosuri (condimente), pâine fără
gluten, amestecuri de aluat nefermentat, gustări

pe bază de cereale, sandvișuri cu brânză
(sandvișuri), chipsuri (produse din cereale),
condimente, biscuiți sărați și uscați (crackers),
crutoane, aluat, sosuri pentru salată, fermenți
pentru paste, colțunași pe bază de faină, feluri
de mâncare uscate prin înghețare, având ca
principal ingredient pastele/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
gluten preparat ca produs alimentar, sandvișuri
de hot dog, ketchup (sos), ferment, lipii pe
bază de cartofi, macaroane, făină nerafinată/
făină, plăcinte cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de tăiței, clătite sărate, paste, sos pentru
paste, pâtes en croute (plăcinte), pesto, plăcinte,
pizza, ravioli, pesmeți, sandvișuri, sosuri
(condimente), pâine fără gluten, amestecuri de
aluat nefermentat, spaghete, mirodenii, sos de
roşii, pâine nedospită, vermicelli.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
bufet, servicii de cantină, închirierea aparatelor
de gătit, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.

───────

GEORGE TOPARCEANU NR. 6,
BL. C6, SCARA H, ET. 3, AP. 15,
JUDEȚUL ARGEȘ, CÂMPULUNG,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. ȚEPES VODĂ NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021527, ROMANIA

(540)

Topi Toy

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 27.05.01

(210) M 2021 03038
(151) 13/04/2021
(732) SC TOPI TOY DREAMS SRL, STR.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Perne decorative, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, mobilă și
mobilier, afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, recipiente și dispozitive de închidere și
suporturi pentru acestea, nemetalice, respectiv:
cutii de scrisori, nemetalice, butoaie, nemetalice,
cutii de lemn sau plastic, zavoare, nemetalice,
încuietori, altele decat cele electronice,
nemetalice, robinete cu cep, nemetalice, pentru
butoaie, lacate, altele decat cele electronice,
nemetalice, containere, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal.
28. Jucării, jucării, jocuri și articole de joacă,
păpuși (jucării), vehicule (jucării), jucării pentru
câini, jucării pentru bebeluși, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc în folosul terţilor a
unei game variate de produse din clasele
20 si 28 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clientilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănutul, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshoping, servicii de vânzare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
marketing, administrare comercială, publicitate,
promovarea vânzărilor pentru terţi.

───────

(210) M 2021 03059
(151) 15/04/2021
(732) ADRIAN VALENTIN PANDEL,

STR. JIULUI, NR. 2, AP. 19,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BIGBOYS barbershop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii oferite de frizerii pentru bărbați,
servicii de bărbierie, servicii de tratament pentru
păr, servicii de coafor de lux, servicii de frizerie,
servicii oferite de saloane de frumusețe, servicii
oferite de saloane de coafură, servicii de coafor
pentru copii, servicii de coafor pentru bărbați,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii.

───────

(210) M 2021 03078
(151) 15/04/2021
(732) SEE YOU SRL, STR.

CONSTANTIN NOICA NR. 57,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550169,
SIBIU, ROMANIA

(540)

SEE YOU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff), rosu
(HEX #dd1e3b, #dd1d3a), gri (HEX
#d2d2d3, #e2e4e5, #525252)

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
materiale înregistrate, etichete cu cipuri rfid
integrate, marcaje pentru identificarea frecvenței
radio (rfid), cititoare pentru identificarea
frecvenței radio (rfid), carduri de proximitate nfc
inregistrate cu informatiile clientului, software
de comunicare, rețelizare și rețele sociale,
platforme de software de calculator pentru
rețele sociale, aplicație software pentru servicii
de rețele sociale prin internet nedescărcabilă,
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, aplicații software pentru
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telefoane mobile nedescărcabile, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software pentru jocuri pe calculator destinate
utilizării pe telefoanele mobile și celulare,
programe informatice și software de calculator
pentru prelucrarea de imagini folosite pe
telefoane mobile, înregistrate.
38. Telecomunicatii, servicii de telecomunicații,
furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
chatroom pentru rețele sociale, furnizare de
camere de chat online pentru rețelele sociale,
comunicații prin telefoane mobile.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, crearea și
întreținerea de site-uri web pentru telefoane
mobile.

───────

(210) M 2021 03079
(151) 15/04/2021
(732) HORATIU FLORIN TICA, STR.

ARISTIDE PASCAL 33-37,AP 12,
SECTOR3, BUCURESTI , 031443,
ROMANIA

(540)
Oriental Therapy

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 03080
(151) 15/04/2021
(732) ELENORIZE DEVELOPMENT

SRL, STR. TARGU JIU NR. 25,
CAMERA 2, SAT STEFANESTI
DE JOS, JUDETUL ILFOV,
COM.STEFANESTI DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Veluxio-HoMe Pasiune
pentru lenjerii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.01.05

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
negru

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

24. Lenjerie de pat și pături pentru pat.
───────
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(210) M 2021 03081
(151) 15/04/2021
(732) IARNA CREATIV SRL, STR.

VASILE LASCAR NR.137, CAMERA
2, AP. 5, SECTOR 2,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

O Good life

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

24. Lenjerie de pat și pături pentru pat.
───────

(210) M 2021 03083
(151) 15/04/2021
(732) RIVERO VLAD LEONARDO

RENE, URB. EL BOSQUE AV.
CUATRICENTENARIA CALLE DE
SERVICIO 113-71 CASA NR. 12
CONJUNTO RES LAS ESPIGAS,
VALENCIA EDO. CARABOBO,
VENEZUELA

(740) TEODORU IP SRL, BD. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37,
SC.1, ET.1, AP.1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

La Rivera

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, pește, carne de pasăre și carne
de vânat, extracte din carne, conserve,
fructe, legume și leguminoase uscate, fierte şi
congelate, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
pentru uz alimentar.

───────
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(210) M 2021 03084
(151) 15/04/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

IZVORUL MINUNILOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03085
(151) 15/04/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

one INTERIOR DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
281C), alb

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
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privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii

financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
imobiliara, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietatile
imobiliare, servicii de consultanta privind
proprietatile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.
37.  Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.
42. Proiectarea (designul) spațiului interior,
servicii de informare și consiliere în
domeniul designului interior, cercetare in
domeniul constructiilor de cladiri, cercetare
si dezvoltarea de produse noi pentru terti,
planificare urbana, servicii de design grafic
pentru materialele publicitare, artă grafică și
design, proiectarea construcțiilor, proiectarea
de decorațiuni interioare, consultanță în
materie de design interior, servicii de
amenajare/design interior, design grafic pentru
materiale promoționale, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și
a mobilierului pentru design interior, servicii
de informare privind combinațiile de culori,
vopsele și mobilier pentru design interior,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, servicii de proiectare privind
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decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, consultanță privind alegerea
materialelor pentru tapițarea mobilierului
(decorațiuni interioare), furnizarea unui site
cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare, servicii de arhitectura, consultanta in
arhitectura, poiectarea constructiilor, proiectarea
de decoratiuni interioare, amenajare/ design
interior, design de arte grafice, proiectare
industriala, proiectarea ambalajelor, servicii de
design, servicii de design interior și exterior,
servicii de design interior pentru magazine,
servicii de consultanță în materie de design
interior, servicii de design interior pentru comerțul
cu amănuntul, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, servicii de design
interior și servicii conexe de informare și
consiliere.

───────

(210) M 2021 03086
(151) 15/04/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Original Adria COLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

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

───────

(210) M 2021 03087
(151) 15/04/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Adria Original

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03

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

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 03088
(151) 15/04/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS S.R.L., STRADA IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

FRUTTIA ORIGINALLY

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 27.05.24; 05.03.13

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

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03089
(151) 15/04/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS S.R.L., STRADA IOSIF
VULCAN NR. 5, AP.17, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

FRUTTIA Originally

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 05.03.13; 29.01.13

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

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 03090
(151) 15/04/2021
(732) ILA VORHABEN, STRADA ZORILE

NR. 3, CAM 6, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ILA VORHABEN
(591) Culori revendicate:albastru, gri,

portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții civile, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, instalare de schele pentru
construcții civile, construcții, servicii de
construcții', consultații pentru construcții,
construcții de infrastructură, amenajare de
terenuri (construcții), demolare de construcții
civile, nivelarea terenurilor pentru construcții,
amenajare teritorială pentru construcții,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
instituționale, construcții de infrastructură civilă,
informații în domeniul construcțiilor, servicii
de management în construcții, servicii de
construcții de clădiri, informații în materie de
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
realizarea de construcții cu caracter industrial,
ridicare de construcții structurale din oțel,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
servicii de construcții referitoare la clădiri de
uz industrial, reparații în construcții, reparații
de construcții, servicii de cămășuială pentru
repararea instalațiilor de construcții industriale,
servicii de cămășuială pentru întreținerea
instalațiilor de construcții industriale, construcții
civile privind irigațiile, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
servicii de consultanță privind construcția de
clădiri, servicii de informații și consultanță
cu privire la construcții, servicii consultative,

informative și de consultanță privind construcția
de lucrări publice, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin turnarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
așezarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
nivelarea betonului turnat, acoperirea lucrărilor
de zidărie de cărămidă, așezarea cărămizilor
(zidărie), rerostuirea zidăriei, restaurare de
ziduri și structuri din zidărie, instalare și
reparații de antrepozite, lucrări de etanșeizare
(construcții), lucrări de reparații în construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
lucrări de construcții de inginerie civilă, lucrări
de construcții subterane legate de cablare,
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor de
construcții, servicii de gestiune a lucrărilor de
construcții, instalare de schele pentru construcții
și platforme pentru lucrări și construcții, furnizare
de informații pentru construcții, referitoare la
lucrări publice, lucrări de construcții subterane
legate de magistrală de alimentare cu apă,
lucrări de construcții subterane legate de
conductele de alimentare cu gaz, lucrări
de construcții subterane legate de țevile
de alimentare cu apă, tâmplărie (reparații),
servicii de tâmplărie, amenajări interioare ale
birourilor, servicii de amenajări de bucătării,
construcții de terase, construcții de pridvoare,
servicii de construcții de structuri temporare,
servicii de binefacere în materie de construcții,
servicii de ridicare mecanică pentru industria
construcțiilor, servicii de construcții referitoare
la clădiri pentru locuințe, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de consiliere
privind renovarea proprietăților imobiliare,
construcție de clădiri, servicii consultative în
domeniul construcției clădirilor, construcție de
clădiri și de alte structuri, construcție de
proprietăți comerciale, construcție de birouri,
construcție de case, construcție de ziduri,
construcție de proprietăți, construcție de lucrări
publice, construcție de clădiri de apartamente,
construcție de spații de cazare interioare,
lucrări de construcție subterane pentru turnarea
fundației.
42. Servicii de proiectare privind construcțiile
civile, construcții civile, proiectare de sisteme
de construcții, proiectare de construcții, planuri
realizarea de planuri (construcții), elaborare de
planuri (construcții), efectuarea de planuri pentru
construcții, elaborare de planuri în domeniul
construcțiilor.

───────
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(210) M 2021 03093
(151) 15/04/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS S.R.L., STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

FRUTTIA Delicio ORIGINALLY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13; 05.03.13

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

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03094
(151) 15/04/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS S.R.L., STRADA
IOSIF VULCAN NR. 5, AP. 17,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
410042, ROMANIA

(540)

FRUTTIA Delicio ORIGINALLY

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
05.03.13

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

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 03096
(151) 15/04/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STRADA
IOSIF VULCAN NR. 5, AP. 17,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
410042, ROMANIA

(540)

WONDER SPRING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03

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

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03097
(151) 15/04/2021
(732) ANDREI-CRISTIAN SPALATELU,

STRADA ALMAS NR 17, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

cumsa

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 27.05.17; 24.17.01; 24.17.04

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 03099
(151) 15/04/2021
(732) NGF GRUP 98 SRL, STR. ZORILE

NR. 3, CAM. 8, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR. 33, AP.
07, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

NGF GRUP

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
portocaliu, gri

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

37. Servicii de construcții civile, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
construire de fundații pentru structuri
de construcții civile, instalare de schele
pentru construcții civile, construcții, servicii
de construcții, consultații pentru construcții,
construcții de infrastructură, amenajare de
terenuri (construcții), demolare de construcții
civile, nivelarea terenurilor pentru construcții,
amenajare teritorială pentru construcții,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
instituționale, construcții de infrastructură civilă,
informații în domeniul construcțiilor, servicii
de management în construcții, servicii de
construcții de clădiri, informații în materie de
construcții, construcții și reparații de clădiri,
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construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
realizarea de construcții cu caracter industrial,
ridicare de construcții structurale din oțel,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
servicii de construcții referitoare la clădiri de
uz industrial, reparații în construcții, reparații
de construcții, servicii de cămășuială pentru
repararea instalațiilor de construcții industriale,
servicii de cămășuială pentru întreținerea
instalațiilor de construcții industriale, construcții
civile privind irigațiile, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
servicii de consultanță privind construcția de
clădiri, servicii de informații și consultanță
cu privire la construcții, servicii consultative,
informative și de consultanță privind construcția
de lucrări publice, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin turnarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
așezarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
nivelarea betonului turnat, acoperirea lucrărilor
de zidărie de cărămidă, așezarea cărămizilor
(zidărie), rerostuirea zidăriei, restaurare de
ziduri și structuri din zidărie, instalare și
reparații de antrepozite, lucrări de etanșeizare
(construcții), lucrări de reparații în construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
lucrări de construcții de inginerie civilă, lucrări
de construcții subterane legate de cablare,
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor de
construcții, servicii de gestiune a lucrărilor de
construcții, instalare de schele pentru construcții
și platforme pentru lucrări și construcții, furnizare
de informații pentru construcții, referitoare la
lucrări publice, lucrări de construcții subterane
legate de magistrală de alimentare cu apă,
lucrări de construcții subterane legate de
conductele de alimentare cu gaz, lucrări
de construcții subterane legate de țevile
de alimentare cu apă, tâmplărie (reparații),
servicii de tâmplărie, amenajări interioare ale
birourilor, servicii de amenajări de bucătării,
construcții de terase, construcții de pridvoare,
servicii de construcții de structuri temporare,
servicii de binefacere în materie de construcții,
servicii de ridicare mecanică pentru industria
construcțiilor, servicii de construcții referitoare
la clădiri pentru locuințe, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de consiliere
privind renovarea proprietăților imobiliare,
construcție de clădiri, servicii consultative în
domeniul construcției clădirilor, construcție de
clădiri și de alte structuri, construcție de
proprietăți comerciale, construcție de birouri,
construcție de case, construcție de ziduri,

construcție de proprietăți, construcție de lucrări
publice, construcție de clădiri de apartamente,
construcție de spații de cazare interioare,
lucrări de construcție subterane pentru turnarea
fundației.
42. Servicii de proiectare privind construcțiile
civile, construcții civile, proiectare de sisteme de
construcții, proiectare de construcții, realizarea
de planuri (construcții), elaborare de planuri
(construcții), efectuarea de planuri pentru
construcții, elaborare de planuri în domeniul
construcțiilor.

───────

(210) M 2021 03100
(151) 15/04/2021
(732) VALEAEDEN SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU 96, JUDEȚUL
TIMIȘ, DUMBRAVITA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR. 33,
ET.1, AP.7, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
VALEAEDEN

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

31. Struguri de vin proaspeți, poșircă (reziduuri
de vinificație), struguri proaspeți, fructe
proaspete, fructe crude, amestecuri de fructe
(proaspete), fructe neprelucrate sub formă de
bobițe , fructe brute sub formă de bobițe.
32. Vinuri nealcoolice, suc de struguri, băuturi
cu suc de struguri, nealcoolice, must de
struguri, băuturi răcoritoare cu aromă de fructe,
băuturi de fructe, nealcoolice, siropuri de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, nectaruri de fructe,
nealcoolice, băuturi din fructe, fără alcool, băuturi
nealcoolice pe bază de fructe, extracte din
fructe fără alcool, băuturi cu aromă de fructe,
concentrate de sucuri de fructe, amestec de
sucuri de fructe, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice care
constau în principal din sucuri de fructe,
suc concentrat de fructe, suc concentrat de
fructe (nealcoolic), concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, sucuri din concentrat de
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fructe (băuturi nealcoolice), siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice cu arome de
fructe, extracte nealcoolice din fructe utilizate
la prepararea băuturilor, must de bere, must
de malț, musturi, must conservat, nefermentat,
extracte de must nefermentat, suc de fructe
concentrat.
33. Vin, vin fiert, vin roșu, vin alb, vinuri
spumante, vinuri îmbogățite, vinuri rozé, vinuri
dulci, vinuri neacidulate, vin pentru gătit, vin
slab alcoolizat, vin de mure, vin de căpșuni, vin
de struguri, vin de fructe, vinuri roșii spumante,
vinuri albe spumante, vinuri de desert, vinuri
cu alcool, vinuri spumante naturale, vinuri de
masa, vin spumant de struguri, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin,
vinuri cu denumire de origine protejată, punci
de vin, băuturi aperitive pe bază de vin, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe, extracte din
fructe cu alcool, vin spumant de fructe, băuturi
alcoolice din fructe, cocteiluri alcoolice de fructe,
băuturi alcoolice care conțin fructe, vin spumant.

───────

(210) M 2021 03101
(151) 15/04/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRAȘOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Rophirin Cardio

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

5. Medicamente, suplimente dietetice de uz
uman și veterinar, suplimente alimentare de
uz medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine.

───────

(210) M 2021 03102
(151) 15/04/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRAȘOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Aspicord

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

5. Medicamente, suplimente dietetice de uz
uman și veterinar, suplimente alimentare de
uz medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine.

───────

(210) M 2021 03103
(151) 15/04/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Cardiopirin

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

5. Medicamente, suplimente dietetice de uz
uman şi veterinar, suplimente alimentare de
uz medical, vitamine şi preparate pe bază de
vitamine.

───────
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(210) M 2021 03104
(151) 15/04/2021
(732) RAFAEL MESTRE GEBAUER,

CALEA VICTORIEI 31, BL. 31,
SC. B, ET. 2, AP. 18, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010061, ROMANIA

(540)

TRON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

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

9. Stații de alimentare pentru vehicule electrice.
37. Servicii de reîncărcare a vehiculelor
electrice.

───────

(210) M 2021 03106
(151) 15/04/2021
(732) DRISTOR DONER KEPEP

SRL, BULEVARDUL DACIA NR.
35, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BALKAN KEPAP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 08.05.01

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

43. Rezervări pentru restaurante şi mese,
servicii de restaurante fast-food, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurant cu servire la pachet
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, servire de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante.

───────

(210) M 2021 03107
(151) 15/04/2021
(732) DRISTOR DONER KEPEP

SRL, BULEVARDUL DACIA NR.
35, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BALKAN SHAORMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 08.05.01

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

43. Rezervări pentru restaurante şi mese,
servicii de restaurante fast-food, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurant cu servire la pachet
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, servire de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante.

───────

(210) M 2021 03108
(151) 15/04/2021
(732) DRISTOR DONER KEPEP

SRL, BULEVARDUL DACIA NR.
35, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BALKAN DONER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.07.10

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

43. Rezervări pentru restaurante şi mese,servicii
de restaurante fast-food, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
restaurant cu servire la pachet furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
furnizare de alimente şi băuturi pentru oaspeţi în
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restaurante, servire de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante.

───────

(210) M 2021 03109
(151) 15/04/2021
(732) N.E.T. CO. UNITED S.A., VISTRA

CORPORATE SERVICES
CENTRE, WICKHAMS CAY II,
ROAD TOWN, TORTOLA, VG1110,
INSULELE VIRGINE BRITANICE

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

(540)

dolce

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

34. Tigari, filtre pentru ţigări, hârtie pentru
ţigări, mustiucuri pentru ţigări, ţigări care
conţin substituenti de tutun (nu pentru scopuri
medicale), ţigări electronice, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, scrumiere pentru
fumători, brichete pentru fumători.

───────

(210) M 2021 03110
(151) 15/04/2021
(732) PRODVINALCO SA , CALEA

BACIULUI NR. 2-4, JUD. CLUJ
, CLUJ NAPOCA, 400230, CLUJ,
ROMANIA

(540)
MATELOT

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ, regruparea in avantajul terţilor a
vinurilor si a altor băuturi alcoolice (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor sa le
vadă si sa le achiziţioneze cat mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenta sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de marketing, servicii de promovare (publicitate),
servicii de cercetare si informaţii de piaţa, servicii
de promovare (publicitate) de bunuri si servicii
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul si/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 03111
(151) 15/04/2021
(732) PRODVINALCO SA , CALEA

BACIULUI NR. 2-4, JUD. CLUJ
, CLUJ NAPOCA, 400230, CLUJ,
ROMANIA

(540)
MONOPOL

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ, regruparea in avantajul terţilor a
vinurilor si a altor băuturi alcoolice (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor sa le
vadă si sa le achiziţioneze cat mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenta sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de marketing, promovare, servicii de cercetare
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si informaţii de piaţa, promovare de bunuri si
servicii prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul si/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 03112
(151) 15/04/2021
(732) ZHEJIANG DADA ELECTRICAL

CO. LTD, KAITUO ROAD NO.
3, HOUJIE INDUSTRIAL ZONE,
LIUSH I, YUEQUING, ZHEJIANG,
CHINA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

C-DADA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Întrerupătoare electrice, transformatoare
(electricitate), reductoare (electricitate),
întrerupătoare automate, relee electrice,
întrerupătoare temporizate automate, mufe
electrice, cutii de distribuție (electricitate),
regulatoare de tensiune, panouri de control
(electricitate).

───────

(210) M 2021 03114
(151) 15/04/2021
(732) MADALINA-CRISTINA COSTEA,

STR. CRISTEA MATEESCU, NR.
11,BL.T15C, SC.1, AP.25, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

evog

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

24. Materiale textile, produse textile și înlocuitori,
produse de filtrare din material textil.

───────

(210) M 2021 03115
(151) 15/04/2021
(732) TEATRUL NATIONAL RADU

STANCA SIBIU, ALEEA UNIRII,
NR. 12, AP. 11, JUDEŢ SIBIU,
SELIMBAR, 550245, SIBIU,
ROMANIA

(540)

TEATRUL NATIONAL RADU
STANCA SIBIU FONDAT

ÎN 1788 SCENA DIGITALĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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38. Închirierea timpilor de acces la o bază de
date, servicii de transmisii digitale, transmisie de
informații digitale.
41. Producții de teatru, producția pieselor de
teatru, producție de spectacole de teatru,
regizare de spectacole de teatru, prezentare
de piese de teatru, producție de spectacole,
organizarea de spectacole culturale, activități
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau prin
internet.
42. Stocare digitală distribuită.

───────

(210) M 2021 03116
(151) 15/04/2021
(732) BORODI CONSTRUCT SELECT

SRL, SAT BUDEȘTI NR.97,
JUDEŢ MARAMUREŞ, COMUNA
BUDEȘTI, MARAMUREȘ,
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)

BCS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, roboți industriali,
roboți folosiți în industrie, roboți de uz industrial,
roboți industriali folosiți în fabricație.

───────

(210) M 2021 03117
(151) 15/04/2021
(732) SC ADQUEST SRL,

STR.PORTULUI,NR.23, NAVROM
RIVER,CAMERA 307, JUDEŢ
GALAŢI, GALATI, 800025, GALAȚI,
ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR.PORTULUI,NR.23,
NAVROM RIVER,CAMERA 302,
JUDEŢ GALAŢI, GALATI, 800025,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

adquest simply creative

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.11

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare, servicii de relatii cu publicul,
prezentari de produse si servicii de afisare
a produselor, servicii de afisare a produselor,
servicii de fidelizare, motivare si recompensare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing si materiale promotionale, servicii
de asistenta si consultanta pentru publicitate,
marketing si promovare, servicii de comerţ
si servicii de informare a consumatorilor,
pregatirea si distribuirea reclamelor, promovarea
vanzarii de bunuri si servicii pentru terti prin
distribuiri de materiale tiparite si organizarea
de concursuri promotionale, servicii publicitare
privind vanzarea de bunuri mobile, dezvoltare si
organizare de campanii promotionale, publicitate
online, servicii de comenzi online, publicare de
materiale publicitare online, servicii online de
prelucrare date, dezvoltarea de informaţii în baze
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de date computerizate, dezvoltarea afacerilor
comerciale printr-un magazin online.
42. Servicii stiintifice si tehnologice precum
si servicii de cercetare si creatie referitoare
la acestea, servicii de design si conceptie
grafica,design de ambalaj, design de produs,
design ambiental, servicii de web design
privind identitate vizuala,materiale publicitare,
semnatura vizuala, logo-uri, simboluri, slogane,
culori, fonturi, atitudine vizuala, ton, materiale
identitare, carti de vizita, plicuri, foi cu
antet, reviste, brosuri, pliante, alte forme de
comunicare auditiva sau vizuala, strategie
de brand, reprezentare grafica, constructie si
intretinere site-uri web, optimizare site-uri web,
dezvoltarea tehnica a magazinelor online, creare
şi dezvoltare web.

───────

(210) M 2021 03118
(151) 15/04/2021
(732) GYNECO M.C. SRL, STR.

INTRAREA CHEFALULUI NR.
12F, ET. 1, AP. 3, SECTORUL 2,
BUCURESTI, 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)

Bucharest ENDOMETRIOSIS
CENTRE Dr. Gabriel Mitroi

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.24

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de spitale și sanatorii,
servicii de asistenţă medicală, servicii oferite
de centre de sănătate, servicii de terapie
fizică, servicii de analize medicale pentru
tratarea persoanelor, îngrijire medicală, servicii
de examinare medicală (screening), servicii
ginecologice, servicii privind tratamentele de

fertilitate, servicii de fertilizare in vitro, consiliere
în domeniul sănătății, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni.

───────

(210) M 2021 03119
(151) 15/04/2021
(732) MADALINA-CRISTINA COSTEA,

STR. CRISTEA MATEESCU,
NR. 11,BL.T15C, SC.1, AP.25,
SECTORUL 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
CumparaMisim

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

24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare

───────

(210) M 2021 03120
(151) 15/04/2021
(732) DANIELA BRIHAC, SOS. STEFAN

CEL MARE NR. 240, BL.59A,
SC.6, ET.7, AP. 182, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

tabakos tobacco
& coffee shop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

(591) Culori revendicate:alb (RAL Signal
white 9003), crem (RAL Ivory 1014),
negru (RAL Jet black 90)

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, băuturi
pe baza de ceai cu lapte, cafea neprajită,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
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ciocolată, arome de cafea, concentrate de cafea,
extracte de cafea, amestecuri de esenţe de
cafea şi extracte de cafea, cu excepţia uleiurilor
esenţiale, băuturi gata preparate pe bază de
cafea.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun si inlocuitori de tutun, ţigari şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii oferite de cafenele,
servicii oferite de cantine, servicii de catering de
alimente şi băuturi, servicii oferite de restaurante,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de snack-bar-uri, servicii oferite
de pensiuni, servicii oferite de camping, servicii
oferite de hosteluri, hoteluri, moteluri, servicii
de alimentaţie publică, prepararea de cafele cu
arome speciale.

───────

(210) M 2021 03121
(151) 15/04/2021
(732) SMART LEGAL CONCEPT

SRL, STR. SOLDAT GHITA
SERBAN, NR. 18, BL. 8E, SC. A,
AP. 13, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CAUT 24

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii de intermediere comercială,
intermediere de contracte (pentru terți), servicii
de intermediere în achiziții, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, servicii
de intermediere referitoare la publicitate,
intermedierea de contacte comerciale și
economice, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, servicii de intermediere
de recrutare de personal, intermedierea

contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, intermediere de contracte
de publicitate și promovare pentru alte
persoane, servicii de intermediere privind
închirierea de timp și spațiu publicitar,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, servicii de comenzi online,
servicii de vanzare cu amanuntul, cu ridicata si
online

───────

(210) M 2021 03122
(151) 15/04/2021
(732) CATALIN-ALBERT MATEI, STR.

REPUBLICII NR.50, AP.10, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

IZOHOUSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 07.01.25

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

17. Articole și materiale termoizolante.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții.

───────
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(210) M 2021 03123
(151) 15/04/2021
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALA

NR. 1, JUDETUL VÂLCEA,
FRÂNCESTI, VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BDUL
LACUL TEI NR. 56, BL 19 SC B
AP 52, SECTOR 2, BUCURESTI,
020392, ROMANIA

(540)

La Provincia Hrănit sănătos
PUI CRESCUT LA SOL

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 7484
C, Pantone 7738 C)), galben (Pantone
1235 C)

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

29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte, nu vii.

───────

(210) M 2021 03124
(151) 15/04/2021
(732) ZEN CU FERICESCU SRL, SOS.

COLENTINA NR.434, PARTER,
CAM. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
021196, ROMANIA

(540)
fericescu.ro; cadouri

pentru suflet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, 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, servicii de vânzare cu
amănuntul prin intermediul caselor de comenzi
sau prin internet.
39. Ambalarea cadourilor, împachetarea
cadourilor.

───────

(210) M 2021 03125
(151) 15/04/2021
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

MOŞILOR, NR. 213, CAMERA
1, BLOC 21A, SCARA 1, ETAJ 2,
APARTAMENT 20, SECTORUL 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

radio people

(531) Clasificare Viena:
27.05.01
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

18. Bagaje şi genţi de transport, genţi de
voiaj, valize, geamantane, zgărzi și lese pentru
animale, îmbrăcăminte pentru animale, umbrele
de ploaie şi de soare, bastoane, rucsacuri,
rucsacuri pentru alpinişti, ghiozdane şcolare /
genţi pentru şcoală, genţi, genţi pentru sporturi,
genţi pentru camping, genţi de plajă, genţi
de mână, genți de umăr, genți plic, poșete,
borsete, serviete, serviete diplomat, etuiuri
pentru cărţile de vizită, portofele, portofele
pentru carduri, dosare de conferinţă / mape
de conferinţă, mape (portdocumente), portchei,
etichete din piele, etichete de bagaje, plase
pentru cumpărături, sacoşe de cumpărături,
sacoșe textile reutilizabile pentru cumpărături,
sacoşe de cumpărături cu roti, portbebe, rucsac
cu chingi pentru transportul bebeluşilor, genți
pentru scutece, marsupii pentru transportul
copiilor, genţi de cosmetice, nedotate, borsete
pentru unelte, vândute goale, genți pentru
instrumente și partituri muzicale, huse de voiaj
pentru articolele de îmbrăcăminte

───────

(210) M 2021 03126
(151) 15/04/2021
(732) AUGUSTIN-RAZVAN CRISAN,

ŞOS. IANCULUI NR. 128, BL. G,
SC. A, ET. 5, APT. 22, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LOCALNICII
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

ŞOS. IANCULUI NR. 128, BL. G,
SC. A, ET. 5, APT. 22, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Platforma Localnicii

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

(210) M 2021 03128
(151) 15/04/2021
(732) ALEXANDRU HUZAU,

GHEORGHE DIMA NR.1, AP. 16,
JUD. CLUJ, CLUJ, 400495, CLUJ,
ROMANIA

(540)
yload

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare și de
stocare fără conținut, mecanisme pentru aparate
cu preplată, calculatoare și dispozitive periferice
de calculator.
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

(210) M 2021 03127
(151) 15/04/2021
(732) AUGUSTIN-RAZVAN CRISAN,
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dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 03129
(151) 15/04/2021
(732) INFOPACK TOTAL S.R.L.,

BULEVARDUL MIHAI EMINESCU,
NR. 14, ET. 1, JUD. BOTOȘANI,
BOTOȘANI, BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

patiseria Ștefania

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.07;
27.05.01; 06.01.02; 02.03.16; 02.03.23;
08.01.01; 08.01.03; 19.01.12

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

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

30. Patiserie, produse de patiserie și cofetărie,
produse de brutărie, produse de cofetărie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), pateuri
(patiserie), produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie care conțin fructe,
specialități de patiserie, produse de patiserie din
cocă sfărâmicioasă, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie conținând
creme și fructe.
35. Servicii de vânzare cu ridicata si amanuntul
în legătură cu patiserie, produse de patiserie
și cofetărie, produse de brutărie, produse de
cofetărie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
pateuri (patiserie), produse de patiserie

conținând creme, produse de patiserie care
conțin fructe, specialități de patiserie, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
patiserie conținând creme și fructe, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
în legătură cu patiserie, produse de patiserie
și cofetărie, produse de brutărie, produse de
cofetărie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
pateuri (patiserie), produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie care
conțin fructe, specialități de patiserie, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
patiserie conținând creme și fructe, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la patiserie,
produse de patiserie și cofetărie, produse
de brutărie, produse de cofetărie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie care conțin fructe, specialități
de patiserie, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie conținând creme și
fructe, regruparea în avantajul terţilor a patiserie,
produse de patiserie și cofetărie, produse
de brutărie, produse de cofetărie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie care conțin fructe, specialități
de patiserie, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie conținând creme
și fructe (exceptând trsansportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, publicitate, publicitate online
într-o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 03130
(151) 15/04/2021
(732) ACTIVITY BMS SRL, STR. VIȘINA

NR. 2A, JUD. ARGEȘ, CURTEA
DE ARGEȘ, 115300, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

ACTIVITY BMS

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 26.11.01; 26.11.08; 26.05.01

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
PMS 130 C), negru

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

37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.

───────

(210) M 2021 03131
(151) 15/04/2021
(732) MEDREHABTEAM SRL, STR.

SOPORULUI, NR. 8A, BLOC A2,
SCARA 1, ET. 7, AP. 36, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
BDUL CAROL I NR. 4, CORP A
ETAJ 1, BIROU 107, JUD. IAȘI,
IAȘI, 707020, IAȘI, ROMANIA

(540)

MED REHAB TEAM

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07;
27.05.01; 27.05.17; 02.09.24; 02.09.25

(591) Culori revendicate:verde, maro, roșu,
negru, gri, crem

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

44. Servicii medicale, servicii de medicină
alternativă, servicii de fizioterapie / terapie
fizică, servicii de aromaterapie, chiropractică,
servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
îngrijirea sănătăţii, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, examinare medicală
(screening), masaj, servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, consiliere medicală pentru
persoanele cu dizabilităţi, îngrijire medicală,
servicii de telemedicină.

───────
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(210) M 2021 03133
(151) 15/04/2021
(732) ASOCIATIA OAMENILOR DE

AFACERI CONSTANTENI,
STRADA CELULOZEI NR 6,
BIROUL 2, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANTA, 900155,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) POPESCU DANIEL, STRADA
SEMANATORILOR NR 15,
VALU LUI TRAIAN, 907300,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ASOCIAŢIA OAMENILOR DE
AFACERI CONSTĂNŢENI

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 07.05.25; 02.09.14

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0240A3), alb (HEX #FFFFFF)

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

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

───────

(210) M 2021 03134
(151) 15/04/2021
(732) SUPER ECO-CASA SRL, STR.

VALCEA, NR. 60, SAT ANINOASA,
JUDEŢ DAMBOVIŢA, COM.
ANINOASA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)
ECO ILUMINAT

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

11. Corpuri de iluminat pentru iluminat festiv,
proiectoare de iluminat, corpuri de iluminat,
instalații de iluminat, șine pentru iluminat
(aparate de iluminat), stâlpi de iluminat
(lampadare), becuri de iluminat, structuri de
iluminat, iluminat de siguranță, lanterne de
iluminat, lămpi de iluminat, elemente (corpuri)
de iluminat, iluminat pentru expoziții, aparate
de iluminat, dispozitive de iluminat, corpuri de
iluminat fluorescente pentru iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
scenic, iluminat pls (sistem de iluminat cu
plasmă), lămpi pentru iluminat festiv, plafoniere
(corpuri de iluminat), filamente de magneziu
(iluminat), instalații pentru iluminat stradal,
tuburi de iluminat fluorescente, aparate de
iluminat fluorescente, tuburi luminoase pentru
iluminat, reflectoare pentru iluminat, corpuri
de iluminat incandescent, instalații de iluminat
electrice, lămpi electrice de iluminat, ornamente
pentru iluminat (accesorii), corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat arhitectural,
cabluri luminoase pentru iluminat, butoane de
comandă iluminate, spoturi pentru iluminatul
casnic, accesorii pentru iluminatul electric, filtre
pentru dispozitive de iluminat, filtre pentru
aparate de iluminat, corpuri suspendate de
iluminat fluorescent, dispozitive de iluminat
pentru grădină, aparate decorative electrice
de iluminat, instalații de iluminat pentru iazuri,
corpuri de iluminat pentru exterior, aparate
și instalații de iluminat, aparate de iluminat
pentru vehicule, lămpi de iluminat pentru acvarii,
aparate de iluminat de urgență, instalații de
iluminat de urgență, instalații de iluminat pentru
exterior, aparate de iluminat și reflectoare,
aplice (corpuri electrice de iluminat), corpuri de
iluminat cu infraroșu, lămpi de iluminat pentru
proiectoare, obiecte de iluminat cu flanșă, corpuri
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de iluminat pentru automobile, lămpi cu neon
pentru iluminat, sisteme de iluminat de urgență,
instalații de iluminat pentru filmări, aparate de
iluminat pentru filmări, transformatoare pentru
corpuri de iluminat, corpuri de iluminat de
siguranță, corpuri de iluminat pentru interior,
lămpi de iluminat pentru exterior, dispozitive de
iluminat pentru vitrine, corpuri de iluminat cu
halogen, corpuri de iluminat cu led, lumini led
pentru iluminatul public, difuzoare de iluminat
sub formă de piese pentru instalațiile de
iluminat, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru aparatele de iluminat, aparate de
iluminat fixabile pe tavan, aparate de iluminat
electrice de interior, corpuri de iluminat de
uz casnic, filtre colorate pentru aparate de
iluminat, aparate de iluminat cu fibră electrică,
lămpi cu arc (corpuri de iluminat), aparate de
iluminat cu ecran plat, seturi decorative de
iluminat pe gaz, tuburi cu descărcări electrice
pentru iluminat, instalații de iluminat de uz
comercial, corpuri de iluminat fluorescent pentru
interior, globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat),
corpuri de iluminat scenic cu halogen, corpuri
de iluminat arhitectural cu halogen, aparate de
iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat cu celule
solare, instalații pentru iluminatul pomilor de
crăciun, instalații de iluminat pentru pomul de
crăciun, aparate de iluminat care incorporează
fibre optice, corpuri pentru iluminat electric
fluorescent pentru interior, aparate de iluminat
cu diode luminescente (led), corpuri de iluminat
pentru situații de urgență, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în jos, dispozitive de
iluminat cu diode electroluminiscente organice
(oled), aparate (corpuri) electrice de iluminat
pentru exterior, reflectoare pentru corpuri de
iluminat la scară mare, lămpi de iluminat
cu raze infraroșii, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în sus, ansambluri de
iluminat cu leduri pentru firme luminoase, filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, instalații de iluminat destinate utilizării
la sisteme de securitate, sisteme de iluminat de
siguranță acționate prin celule fotoelectrice, șine
suspendate (nu electrice) pentru corpuri electrice
de iluminat, corpuri hid (cu descărcare de
mare intensitate) pentru iluminatul arhitectural,
corpuri hid (cu descărcare de mare intensitate)
pentru iluminatul scenic, instalații de iluminat
incandescente în caz de urgență, care
funcționează pe baterii, acoperiri de sticlă sub
formă de accesorii pentru corpurile de iluminat
solare, instalații de iluminat fluorescente în
caz de urgență, care funcționează pe baterii,
lustre, candelabre electrice, ornamente care
atârnă pentru candelabre, lămpi de plafon

suspendate, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), plafoniere, aplice de perete,
corpuri pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), spoturi, spoturi pentru mobilier,
spoturi pentru vehicule, lampadare, luminatoare
led, leduri ambientale, becuri cu led, lumini led
subacvatice, benzi cu led, lămpi cu led, lanterne
cu leduri, mașini cu lumini led, lumânări cu
led-uri, becuri cu led pentru automobile, lămpi
de siguranță cu leduri, instalații de iluminat
cu diode electroluminescente (leduri), lumânări
fără flacără cu diode electroluminescente
(leduri), veioze de noptieră, lămpi solare, lămpi
decorative, lămpi flexibile, lămpi fluorescente,
lămpi electrice, lămpi reflectoare, lămpi pentru
lavabouri, reflectoare de lămpi, globuri de lămpi,
lămpi cu picior, lămpi pentru cărți, lămpi de
masă, lămpi cu descărcare, suporturi pentru
lămpi, lămpi cu halogen, socluri pentru lămpi,
filtre pentru lămpi, becuri de lămpi, lămpi
stroboscopice (decorative), lămpi cu infraroșu,
lămpi din sticlă, lămpi de birou, lămpi electrice
incandescente, lampi de podea, ornamente
superioare pentru lămpi, filamente pentru lămpi
electrice, lămpi pentru iluminarea vehiculelor,
lămpi cu descărcare electrice, dulii pentru lămpi
electrice, suporturi pentru lămpi neelectrice,
lămpi pentru instalații electrice, lămpi electrice
de noapte, lămpi stroboscopice pentru discoteci,
filtre pentru lămpi electrice, abajururi opace
pentru lămpi, lămpi portabile (pentru luminat),
lămpi pentru creșterea plantelor, lămpi pentru
pomul de crăciun, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, abajururi de sticlă pentru
lămpi, lămpi alimentate cu energie solară, lămpi
cu arc cu xenon, suporturi adaptate pentru
montarea lămpilor, lămpi de descărcare cu
intensitate înaltă, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, lămpi electrice pentru iluminare
în exterior, abajururi, suporturi de abajururi,
abajururi opace pentru lumini, abajururi pentru
lămpi de masă, abajururi pentru surse de lumină,
becuri fluorescente, becuri pentru proiectoare,
becuri cu halogen, becuri de lanternă, becuri
de far, becuri bunsen pentru laborator,
becuri de format mic, becuri fluorescente
compacte (bfc), becuri electrice pentru lămpi
posterioare, componente pentru becuri cu
lumină incandescentă, becuri electrice pentru
vehicule cu motor, instalații sanitare electrice,
instalații de iluminare electrice de interior,
ventilatoare electrice sub formă de instalații de
ventilare de uz casnic, iluminat stradal, difuzoare
(iluminat), elemente de iluminat, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, dispozitive de
iluminat, lanterne pentru iluminat, stâlpi de
iluminat, lămpi de iluminat, structuri de iluminat,
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iluminat de siguranță, becuri de iluminat, iluminat
pentru expoziții, corpuri de iluminat, instalații
de iluminat, proiectoare de iluminat, corpuri de
iluminat fluorescente pentru iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
scenic, tuburi de iluminat fluorescente, tuburi
luminoase pentru iluminat, aparate de iluminat
fluorescente, plafoniere (corpuri de iluminat),
filamente de magneziu (iluminat), instalații
pentru iluminat stradal, lămpi pentru iluminat
festiv, corpuri de iluminat incandescent,
ornamente pentru iluminat (accesorii), corpuri
de iluminat industriale, corpuri de iluminat
arhitectural, cabluri luminoase pentru iluminat,
instalații de iluminat electrice, accesorii electrice
de iluminat, tuburi luminoase pentru iluminat,
stâlpi mobili pentru iluminat, dispozitive de
iluminare computerizate, seturi de iluminare
decorative, accesorii pentru iluminatul electric,
lămpi pentru iluminarea vehiculelor, spoturi
pentru iluminatul casnic, filtre pentru iluminarea
scenei, dispozitive de iluminat pentru grădină,
instalații de iluminat pentru iazuri, iluminat pentru
stative pentru partituri, corpuri de iluminat pentru
exterior, aparate decorative electrice de iluminat,
corpuri de iluminat de siguranță, corpuri de
iluminat pentru interior, instalații de iluminat
pentru exterior, obiecte de iluminat cu flanșă,
corpuri de iluminat pentru automobile, lămpi
de iluminat pentru exterior, accesorii pentru
corpuri de iluminat, aparate și instalații de
iluminat, instalații de iluminat pentru filmări,
filtre pentru dispozitive de iluminat, filtre pentru
aparate de iluminat, corpuri suspendate de
iluminat fluorescent, lămpi de iluminat pentru
acvarii, aplice (corpuri electrice de iluminat),
corpuri de iluminat cu infraroșu, dispozitive de
iluminat pentru vitrine, lămpi cu neon pentru
iluminat, accesorii de iluminat pentru exterior,
sisteme de iluminat de urgență, corpuri de
iluminat cu led, dispozitivele de iluminare pentru
autovehicule, aparate de iluminat și reflectoare,
aparate de iluminat pentru vehicule, aparate
de iluminat pentru vehicule, corpuri de iluminat
cu halogen, lămpi cu arc (corpuri de iluminat),
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat), aparate
de iluminat cu ecran plat, aparate de iluminat
electrice de interior, corpuri de iluminat de
uz casnic, aparate de iluminat fixabile pe
tavan, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru aparatele de iluminat, aparate de
iluminat cu fibră electrică, instalații de iluminat
de uz comercial, corpuri de iluminat scenic
cu halogen, corpuri de iluminat arhitectural cu
halogen, aparate de iluminat cu fibră optică,
instalații de iluminat cu fibră optică, instalații
de iluminare cu descărcare electrică, instalații

de iluminare electrice de interior, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, lămpi electrice pentru
iluminare în exterior, accesorii pentru corpuri
electrice de iluminat pentru exterior.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de comerț electronic,
și anume furnizarea de informații despre
produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, comandă
computerizată de stoc, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comandă în contul terților, prelucrarea
administrativă a comenzilor de achiziție în cadrul
serviciilor furnizate de societăți de comandă
prin poștă, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, pregătire de
materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, prezentare de bunuri
si servicii, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
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scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii de programe de loializare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, demonstraţii
cu produse, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitar, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, promovarea
avantajelor tehnologiilor de iluminat cu eficiență
energetică în rândul specialiștilor din domeniul
iluminatului, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat.
37. Instalare de sisteme de iluminat, reparare
de aparate de iluminat, instalare de instalații de
iluminat, servicii consultative privind instalarea
de aparate de iluminat, reparații sau întreținere

de aparate de iluminat electrice, instalare de
sisteme electrice de iluminat și de sisteme
de alimentare electrică, furnizare de informații
privind repararea și întreținerea de aparate
pentru iluminat electric, servicii de instalații
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, instalare
de instalații de iluminat, reparare de aparate de
iluminat, servicii consultative privind instalarea
de aparate de iluminat, reparații sau întreținere
de aparate de iluminat electrice, instalare de
sisteme electrice de iluminat și de sisteme
de alimentare electrică, furnizare de informații
privind repararea și întreținerea de aparate
pentru iluminat electric.
41. Servicii de conferințe, organizare
de conferințe, organizare de conferințe
educaționale, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizarea și conducerea de conferințe,
coordonare de conferințe de afaceri, organizare
de reuniuni și conferințe, organizare de
seminarii, realizarea de seminarii, organizare de
seminare de instruire, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
organizare de seminare de pregătire continuă,
organizare de ceremonii de decernare de
premii, organizare de competiții și ceremonii de
decernare de premii, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
și coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoașterea meritelor,
organizare de gale, servicii de iluminat în scopuri
de divertisment

───────
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(540)

IDEAL Aşa cum
iţi doreşti! Market

(531) Clasificare Viena:
08.01.01; 08.03.25; 05.07.13; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), verde închis (HEX #003333),
verde deschis (HEX #33cc33),
portocaliu (HEX #ff6600)

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
alcoolice din fructe.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, publicitate, asistență
în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor
comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, administrație comercială,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou).

───────

29. Pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
produse lactate și înlocuitori, ouă, carne și
produse din carne, fructe, ciuperci, legume, nuci
și leguminoase prelucrate, ouă și produse din
ouă, uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și
grăsimi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de patiserie îngheţate) și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, alimente cu paste la conservă,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, pâine,
produse de patiserie.
32. Bere și produse de bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale (băuturi), smoothie (băuturi
nealcoolice din fructe).
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