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Cereri Mărci publicate în 23/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02953 16/04/2021 STARFIER MIA RINA

limits

5 M 2021 03137 16/04/2021 S.C. MEDIA SAT S.R.L. MEDIA SAT Communications, no
limits

6 M 2021 03138 16/04/2021 ANTENA TV GROUP SA STAND-UP REVOLUTION

7 M 2021 03139 16/04/2021 PAUL NICOLAU 8´ FISH GRILL

8 M 2021 03141 16/04/2021 SC SOLAREX IMPEX SRL PACHET COMOD VerdeStar
GRÂU CURAT FERMIER
BOGAT 3 in 1 Solarex Pentru
culturi bogate !

9 M 2021 03142 16/04/2021 S.C. PROBER EXPERT
DISTRIBUTIE S.R.L.

PROBER

10 M 2021 03143 16/04/2021 M.G. NICOM SERV IMPEX SRL FAST FOOD Marius

11 M 2021 03144 16/04/2021 M.G. NICOM SERV IMPEX SRL TERASA Marius

12 M 2021 03145 16/04/2021 M.G. NICOM SERV IMPEX SRL MAGAZINELE Marius

13 M 2021 03146 16/04/2021 KRONSTADT MARKET SRL MAKS

14 M 2021 03147 16/04/2021 S.C. ENERGO PROIECT S.R.L. Energo Proiect

15 M 2021 03148 16/04/2021 Tchibo Markenverwaltungs
GmbH & Co. KG

Tchibo. Descoperă ceea ce este
cu adevărat bun.

16 M 2021 03149 16/04/2021 ALICE MIHAELA MITU C.S.A.C. Comunitatea Siguranta
Auto Copii

17 M 2021 03150 16/04/2021 SC PRODAGRO VEST S.R.L. B BIOTERA NATURAL ȘI
AUTENTIC

18 M 2021 03151 16/04/2021 RS PRO BUSINESS GROUP
S.R.L.

GetBranded

19 M 2021 03152 16/04/2021 CATALYST ADVISORY S.R.L. Catalyst Romania

20 M 2021 03153 16/04/2021 ARTIFICIAL DISTRIBUTION
S.R.L.

ROLLI BEAR

21 M 2021 03154 16/04/2021 WINKELBAU S.R.L. Fereastra SMART

22 M 2021 03155 16/04/2021 PUBLIVOL CREATIV SA MERIȚI!

2 M 2021 03082 15/04/2021 VITALIE SULJENCO VINT

3 M 2021 03132 16/04/2021 LIMATEI FAMILY Handmade IM

4 M 2021 03136 16/04/2021 S.C. MEDIA SAT S.R.L. MEDIA SAT Communications, no
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 03156 16/04/2021 HLEKS GIDA SANAYI VE

TICARET ANONIM ŞIRKETI
Popios

24 M 2021 03157 16/04/2021 TEKNOVARA SRL TEKNOVARA Designul apei tale

25 M 2021 03158 16/04/2021 SC MANAT MAGNUM SRL Faleza 23 August

26 M 2021 03159 16/04/2021 TIME COFFEE BUCOVINA SRL BROWN COFFEE

27 M 2021 03160 16/04/2021 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

LIKE FM

28 M 2021 03161 16/04/2021 ANTENA 3 SA În fața națiunii

29 M 2021 03162 16/04/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one LAKE CLUB

30 M 2021 03163 16/04/2021 EDEN BARABANT SRL EDEN SERVICII FUNERARE

31 M 2021 03164 16/04/2021 SC UPGRADECENTER SRL Upgrade Academy Global

32 M 2021 03165 16/04/2021 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

Like fm

33 M 2021 03166 16/04/2021 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

Like fm 88.0 BUCURESTI

34 M 2021 03167 16/04/2021 ROXANA BLENCHE BlenChef

35 M 2021 03168 16/04/2021 MARCEL-NELU MARIAN MARIAN ADVENTURES N E S
W

36 M 2021 03169 16/04/2021 AMARINO SRL PARADIS vacanţe de vis

37 M 2021 03170 16/04/2021 GENIUS WEB SRL GENIUSWEB

38 M 2021 03171 16/04/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. RAFTUL VINARULUI

39 M 2021 03173 18/04/2021 JRV EXCLUSIVE SRL BestLabels COMPLETE
SOLUTIONS FOR CLOTHING
LABELING B L
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(210) M 2021 02953
(151) 16/04/2021
(732) STARFIER, STR. VIITORULUI,

NR. 50, SAT SFÂNTU ILIE, JUD.
SUCEAVA, COMUNA ȘCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
MIA RINA

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

20. Cadre de paturi, cadre pentru saltele, paturi,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi pentru copii, paturi pliante, paturi
portabile, paturi portabile pentru bebeluși, paturi
supraetajate, rame pentru baldachine de paturi,
somiere pentru paturi, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat, pătuțuri-leagăn pentru
bebeluși, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), articole pentru organizarea hainelor,
articole pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei
de pat), banchete cu rafturi, bancuri (mese)
de lucru industriale, bancuri de lucru, bare
(nemetalice) pentru rafturile etajerei, bare pentru
rafturi (mobilier), baze pentru mese, scaune
înalte pentru bebeluși, benzi decorative din
lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier,
benzi decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri, birouri
cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufeturi, butuci (mese pentru măcelari),
cadre cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele de perete, canapele extensibile, capre
de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier), casete
pentru chei, cărucioare (mobilier), comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere

pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), distribuitoare
fixe de șervețele, care nu sunt metalice,
distribuitoare nemetalice fixe de șervețele,
divane cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri
pentru depozitarea articolelor, dulapuri pentru
discuri (mobilier), dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru haine, dulapuri pentru pantofi,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), dulapuri
pentru separarea camerei, dulapuri pentru
stocarea materialelor, dulapuri pentru toaletă,
dulapuri pentru unelte din metal, dulapuri pentru
vase, dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier)
pentru folosire ca despărțitoare de încăperi
în birouri, ecrane de prezentare (mobilier),
elemente de expunere portabile pentru vânzări
(mobilier), elemente de legătură nemetalice
pentru mobilier, elemente de mobilier, elemente
de separare individuale (mobilă), etajere de
birou, etajere pentru chiuvete, etajere pentru
încălțăminte, extensii pentru mese, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, fotolii de
tip beanbag, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru
mobilier, ghidaje (dispozitive de culisare) pentru
sertare (nemetalice), ghișee pentru bănci,
glisiere pentru sertare (nemetalice), glisoare
nemetalice pentru mobilă, grilaje din lemn, huse
adaptate pentru mobilier, huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, huse ajustate,
din stofă, pentru mobilier, huse de protecție
pentru mobilier (ajustate), huse de scaune
(adaptate) pentru mobilier, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse
textile (adaptate) pentru mobilier, lăzi de
depozitare, lăzi de lemn cu sertare acoperite
cu hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier), lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), lăzi pentru
scule nemetalice, goale, mese, mese adaptate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/04/2021-18/04/2021

pentru a fi folosite de persoanele cu dificultăți
de mobilitate, mese consolă, mese cu banchete,
mese cu piedestal, mese cu suport, mese de
bucătărie, mese cu înălțime reglabilă, mânere
de sertare (nemetalice), mânere nemetalice
pentru mobilier, mânere rotunde pentru sertare
(nemetalice), măsuțe, măsuțe auxiliare, măsuțe
de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe pentru
computere, măsuțe pentru mașini de scris,
măsuțe portabile de pus în poală, mese
(mobilier), mese de conferință, mese de
expunere, mese de lucru, mese de lucru pentru
proiectanți, mese de lucru pentru tâmplari, mese
de proiectare, mese de scris pentru birouri, mese
de toaletă, mese de toaletă (mobilier), mese
laterale, mese pentru birouri, mese pentru case
de marcat, mese pentru computer, mese pentru
săli de mese, mese pliante, mobile care se
pot transforma în pat, mobile de birou, mobilier
adaptat pentru persoanele cu dificultăți motorii,
mobilier baie, mobilier casnic confecționat din
lemn, mobilier combinat, mobilier cu rafturi
pentru perete, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, mobilier de bucătărie, mobilier
de bucătărie cu înălțime reglabilă, mobilier
de exterior, mobilă cu pat încorporat, mobilă
curbată, mobilă de toaletă incluzând lavoare,
mobilier de interior, mobilier de uz casnic,
mobilier de uz industrial, mobilier din lemn,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilier
integrat, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mobilier în miniatură confecționat
din lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru arhivare, mobilier
pentru cameră de zi, mobilier pentru cantine,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
pentru computer, mobilier pentru copii, mobilier
pentru dormitor, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier pentru magazine, mobilier
pentru persoane cu handicap fizic, cu mobilitate
redusă și invalide, mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), mobilier pentru
zonă de relaxare, mobilier pentru șezut,
mobilier pentru vestiare, mobilier rabatabil
pentru șezut, mobilier realizat din șipci,
mobilier transformabil, mobilier școlar, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
pentru depozitare (mobilier), muluri pentru
mobilier, noptiere, obloane de interior, panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
din lemn pentru mobilier, panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri pentru partea din spate (piese
de mobilier), panouri separatoare, panouri
sub formă de mobilier, panouri sub formă

de piese de mobilier, paravane (mobilier),
paravane (mobilier) pentru birouri, paravane
despărțitoare (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), partiții de
birou mobile, partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
rafturi de depozitare pentru echipamente de
fitness, rafturi de depozitare pentru haltere,
rafturi de magazin, rafturi de depozitare
pentru obiecte de artă, rafturi de perete
(structuri) din materiale nemetalice, rafturi
de perete nemetalice (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), rafturi înclinate, rafturi modulare
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru depozitare,
rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
rafturi pentru vinuri (mobilier), rafturi pliante,
rafturi sub formă de cutii, rafturi prefabricate
(mobilier), rafturi suspendate pentru depozitare
(mobilier), rafturi utilizate ca piese de mobilier
pentru copii, rezemătoare ajustabile pentru
a sta în pat în poziție șezând, set pentru
saloane (mobilier), scaune, scaune adaptate
pentru bebeluși, scaune adaptate pentru a
fi folosite de persoanele cu dificultăți de
mobilitate, scaune ca mobilier de birou, scaune
cu ax, scaune cu bază, scaune cu roți
pivotante, scaune cu spătar rabatabil, scaune
de baie pentru bebeluși, scaune de baie
portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
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separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare (piese de mobilier), sertare de bani
nemetalice, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cardurilor, seturi de mobilier cu trei
piese pentru salon, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare articole de mobilier,
stații de lucru pentru calculator (mobilier),
stații de lucru (mobilier), suport pentru
imprimantă, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), suporturi nemetalice pentru
unelte, montate pe perete, suporturi pentru chei
(mobilier), suporturi pentru cărți, suporturi pentru
difuzoare (mobilier), suporturi pentru mașini de
calcul, suporturi pentru prosoape (mobilier),
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
pentru telefon (mobilier), suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suprafețe de lucru, suprafețe de lucru (piese de
mobilier), suprafețe de lucru portabile (mobilier),
suprafețe de lucru sub formă de mobilier,
suprafețe de scris portabile (mobilier), tablouri de
agățat chei, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite, unități de
mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: cadre de paturi, cadre

pentru saltele, paturi, paturi ajustabile, paturi
care includ și divane, paturi de tip beanbag,
paturi din lemn, paturi divan, paturi pentru copii,
paturi pliante, paturi portabile, paturi portabile
pentru bebeluși, paturi supraetajate, rame pentru
baldachine de paturi, somiere pentru paturi,
structuri pentru paturi, suporturi confecționate
din lemn flexibil pentru saltele, tăblii de pat,
pătuțuri-leagăn pentru bebeluși, accesorii pentru
baie sub formă de mobilier, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), articole de organizare
de dulap (piese de mobilier), articole pentru
organizarea hainelor, articole pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), banchete cu rafturi,
bancuri (mese) de lucru industriale, bancuri
de lucru, bare (nemetalice) pentru rafturile
etajerei, bare pentru rafturi (mobilier), baze
pentru mese, bebeluși (scaune înalte pentru
-), benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier, benzi decorative din
lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier
la comandă, bibliorafturi pentru depozitarea
revistelor (mobilier), biblioteci (etajere pentru
-), biblioteci (polițe pentru -), birouri, birouri
cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufeturi, butuci (mese pentru măcelari),
cadre cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele de perete, canapele extensibile, capre
de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier), casete
pentru chei, cărucioare (mobilier), comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), distribuitoare
fixe de șervețele, care nu sunt metalice,
distribuitoare nemetalice fixe de șervețele,
divane cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
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izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri
pentru depozitarea articolelor, dulapuri pentru
discuri (mobilier), dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru haine, dulapuri pentru pantofi,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), dulapuri
pentru separarea camerei, dulapuri pentru
stocarea materialelor, dulapuri pentru toaletă,
dulapuri pentru unelte din metal, dulapuri pentru
vase, dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier)
pentru folosire ca despărțitoare de încăperi
în birouri, ecrane de prezentare (mobilier),
elemente de expunere portabile pentru vânzări
(mobilier), elemente de legătură nemetalice
pentru mobilier, elemente de mobilier, elemente
de separare individuale (mobilă), etajere de
birou, etajere pentru chiuvete, etajere pentru
încălțăminte, extensii pentru mese, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, fotolii de
tip beanbag, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru
mobilier, ghidaje (dispozitive de culisare) pentru
sertare (nemetalice), ghișee pentru bănci,
glisiere pentru sertare (nemetalice), glisoare
nemetalice pentru mobilă, grilaje din lemn, huse
adaptate pentru mobilier, huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, huse ajustate,
din stofă, pentru mobilier, huse de protecție
pentru mobilier (ajustate), huse de scaune
(adaptate) pentru mobilier, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse
textile (adaptate) pentru mobilier, lăzi de
depozitare, lăzi de lemn cu sertare acoperite
cu hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier), lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), lăzi pentru
scule nemetalice, goale, mese, mese adaptate
pentru a fi folosite de persoanele cu dificultăți
de mobilitate, mese consolă, mese cu banchete,
mese cu piedestal, mese cu suport, mese de
bucătărie, mese cu înălțime reglabilă, mânere
de sertare (nemetalice), mânere nemetalice
pentru mobilier, mânere rotunde pentru sertare
(nemetalice), măsuțe, măsuțe auxiliare, măsuțe
de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe pentru
computere, măsuțe pentru mașini de scris,
măsuțe portabile de pus în poală, mese
(mobilier), mese de conferință, mese de
expunere, mese de lucru, mese de lucru pentru
proiectanți, mese de lucru pentru tâmplari, mese
de proiectare, mese de scris pentru birouri, mese
de toaletă, mese de toaletă (mobilier), mese
laterale, mese pentru birouri, mese pentru case

de marcat, mese pentru computer, mese pentru
săli de mese, mese pliante, mobile care se
pot transforma în pat, mobile de birou, mobilier
adaptat pentru persoanele cu dificultăți motorii,
mobilier baie, mobilier casnic confecționat din
lemn, mobilier combinat, mobilier cu rafturi
pentru perete, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, mobilier de bucătărie, mobilier
de bucătărie cu înălțime reglabilă, mobilier
de exterior, mobilă cu pat încorporat, mobilă
curbată, mobilă de toaletă incluzând lavoare,
mobilier de interior, mobilier de uz casnic,
mobilier de uz industrial, mobilier din lemn,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilier
integrat, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mobilier în miniatură confecționat
din lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru arhivare, mobilier
pentru cameră de zi, mobilier pentru cantine,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
pentru computer, mobilier pentru copii, mobilier
pentru dormitor, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier pentru magazine, mobilier
pentru persoane cu handicap fizic, cu mobilitate
redusă și invalide, mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), mobilier pentru
zonă de relaxare, mobilier pentru șezut,
mobilier pentru vestiare, mobilier rabatabil
pentru șezut, mobilier realizat din șipci,
mobilier transformabil, mobilier școlar, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
pentru depozitare (mobilier), muluri pentru
mobilier, noptiere, obloane de interior, panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
din lemn pentru mobilier, panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri pentru partea din spate (piese
de mobilier), panouri separatoare, panouri
sub formă de mobilier, panouri sub formă
de piese de mobilier, paravane (mobilier),
paravane (mobilier) pentru birouri, paravane
despărțitoare (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), partiții de
birou mobile, partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
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confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
rafturi de depozitare pentru echipamente de
fitness, rafturi de depozitare pentru haltere,
rafturi de magazin, rafturi de depozitare
pentru obiecte de artă, rafturi de perete
(structuri) din materiale nemetalice, rafturi
de perete nemetalice (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), rafturi înclinate, rafturi modulare
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru depozitare,
rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
rafturi pentru vinuri (mobilier), rafturi pliante,
rafturi sub formă de cutii, rafturi prefabricate
(mobilier), rafturi suspendate pentru depozitare
(mobilier), rafturi utilizate ca piese de mobilier
pentru copii, rezemătoare ajustabile pentru a
sta în pat în poziție șezând, saloane, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare (piese de mobilier), sertare de bani
nemetalice, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cardurilor, seturi de mobilier cu trei
piese pentru salon, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare articole de mobilier,
stații de lucru pentru calculator (mobilier),
stații de lucru (mobilier), suport pentru
imprimantă, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru

susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), suporturi nemetalice pentru
unelte, montate pe perete, suporturi pentru chei
(mobilier), suporturi pentru cărți, suporturi pentru
difuzoare (mobilier), suporturi pentru mașini de
calcul, suporturi pentru prosoape (mobilier),
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
pentru telefon (mobilier), suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suprafețe de lucru, suprafețe de lucru (piese de
mobilier), suprafețe de lucru portabile (mobilier),
suprafețe de lucru sub formă de mobilier,
suprafețe de scris portabile (mobilier), tablouri de
agățat chei, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite, unități de
mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși
glisante pentru șifonier, uși pentru garderobă,
uși pentru mobilier, uși prefabricate din lemn
pentru mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese
de mobilier, marketing promoțional, împărțirea
de eșantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.
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42. Amenajări interioare comerciale, amenajări
interioare pentru clădiri, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,
consultanță privind alegerea perdelelor
(decorațiuni interioare), consultanță profesională
privind amenajarea de interior, consultanță
profesională privind designul de bucătării la
comandă, consultanță profesională în materie
de design industrial, consultanță tehnică
în materie de proiectare, consultanță în
decorațiuni interioare, decorațiuni interioare,
desen industrial asistat de calculator, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
artistic comercial, design artistic industrial,
design de centre comerciale, design de
decorațiuni interioare pentru magazine, design
de mobilier, design de mobilier de birou,
design grafic, design grafic asistat de calculator,
design grafic și industrial, design industrial,
design interior pentru magazine, design
pentru magazine, design pentru restaurante,
furnizarea de informații cu privire la designul
industrial, furnizarea unui site cu informații în
domeniul decorațiunilor interioare, planificare în
domeniul designului, planificare și proiectare
de bucătării, proiectare (amenajare) de baruri,
proiectare asistată de calculator pentru grafică
video, proiectare asistată de calculator pentru
operațiuni de producție, întocmire de rapoarte
despre design industrial, întocmite de rapoarte
referitoare la proiectare, proiectare de bucătării,
proiectare de băi, proiectare de covoare și
mochete, proiectare de echipamente de birotică,
proiectare de hoteluri, proiectare de produs,
proiectare de spații de birou, proiectare de
standuri de expoziție, proiectare de sticlă
și de produse din sticlă, proiectare (design)
de bucătării, proiectare (design) de băi,
proiectare (design) de magazine, proiectare
(design) de puburi, proiectare (design) de
restaurante, proiectarea (designul) spațiului
interior, proiectarea amplasării mobilierului de
birou, proiectarea de perdele, servicii de
consultanță pentru amenajarea magazinelor,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, servicii de design comercial, servicii
de design de dulapuri, servicii de design de
materiale textile pentru mobilier, servicii de
design interior pentru buticuri, servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii
de design interior și exterior, servicii de design
interior și servicii conexe de informare și
consiliere, servicii de design pentru restaurante,
servicii de proiectare de băi, servicii de
proiectare grafică, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, servicii de proiectare și desen

tehnic asistate de calculator, servicii pentru
proiectare (design) de birouri, servicii pentru
proiectare (design) de cluburi, servicii pentru
proiectare (design) de hoteluri, servicii pentru
proiectare (design) de puburi, servicii pentru
proiectare (design) de unități de restaurație,
servicii tehnologice privind designul, stilizare
(design industrial).

───────

VERGULUI NR. 4, BL. 15, SC.
B, ET. 8, AP. 70, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
VINT

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

6. Articole de fierărie, feronerie, articole
metalice, de mică dimensiune, piulițe, buloane
și brățări metalice, încuietori și chei metalice,
materiale de construcții și elemente din metal,
țevi, tuburi și furtunuri și garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal.
8. Unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, instrumente de fixare și
îmbinare, unelte manuale pentru tăiere, găurire,
șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței.
20. Feronerie nemetalică, garnituri pentru uși,
porți și ferestre, nu din metal, dispozitive de
fixare nemetalice, dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), mobilă și mobilier.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste

(210) M 2021 03082
(151) 15/04/2021
(732) VITALIE SULJENCO, ALEEA
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bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2021 03132
(151) 16/04/2021
(732) LIMATEI FAMILY, STR.

GHEORGHE DOJA, NR. 1, JUD.
BRASOV, CRISTIAN, 507055,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Handmade IM

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

4. Lumânări parfumate.
───────

(210) M 2021 03136
(151) 16/04/2021
(732) S.C. MEDIA SAT S.R.L., BD.

FERDINAND NR. 99, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEDIA SAT
Communications, no limits

(531) Clasificare Viena:
01.05.01; 27.05.01; 24.15.01

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

35. Compilarea de informații în baze de date
computerizate.
36. Transferul electronic de fonduri relativ la
microplati prin SMS (short message system).
38. Închirierea timpului de acces la rețelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicații prin
telegrame , comunicații prin telefon , comunicații
prin telefoanele celulare , comunicații prin
terminalele de calculator, comunicații prin
rețelele de fibră optică , transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor ,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicații), transmisie de
podcasturi , furnizarea de informații in domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, de mesaje, furnizarea de
forumuri online , servicii de pager (radio,
telefon sau alte mijloace electronice de
comunicare), comunicații radio, transmiterea
prin satelit, flux continuu (streaming) de date ,
asigurarea conexiunilor de telecomunicații la
o rețea globală de computere , servicii de
rutare și joncțiune pentru telecomunicații ,
servicii de teleconferință , servicii telegrafice ,
servicii de telefonie , transmiterea telegramelor,
transmiterea e-mailurilor, transmiterea fișierelor
digitale, furnizarea accesului utilizatorilor la
rețelele globale de calculatoare , transmisia
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video la cerere, servicii de videoconferință ,
servicii de poștă vocală, transmisia fără fir
(wireless)
42. Computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare , programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare , închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice ,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare , servicii de
protecție împotriva virușilor de calculator,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
consultanță în securitatea informatică,
consultanță în proiectarea și dezvoltarea
componentelor hardware pentru calculator,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic , crearea și mentenanța
site-urilor web pentru terți , crearea și proiectarea
pentru terți de indexuri de informații bazate pe
site- urile web (servicii de tehnologia informației),
consultanță în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor , duplicarea programelor
de calculator, stocarea electronică a datelor,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în securitatea
internetului, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securității datelor,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, platforma
ca serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme
de calculatoare, recuperarea datelor de pe
calculator, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software
ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, consultanță
în tehnologia telecomunicațiilor, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-
urilor web.

───────

(210) M 2021 03137
(151) 16/04/2021
(732) S.C. MEDIA SAT S.R.L., BD.

FERDINAND NR. 99, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEDIA SAT
Communications, no limits

(531) Clasificare Viena:
01.05.01; 27.05.01; 24.15.01

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

clase:
35.
Compilarea de informații în baze de date
computerizate.
36. Transferul electronic de fonduri relativ la
microplati prin SMS (short message system).
38. Închirierea timpului de acces la rețelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicații prin
telegrame, comunicații prin telefon , comunicații
prin telefoanele celulare , comunicații prin
terminalele de calculator, comunicații prin
rețelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor ,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicații), transmisie de
podcasturi , furnizarea de informații in domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, de mesaje, furnizarea de
forumuri online, servicii de pager (radio,
telefon sau alte mijloace electronice de
comunicare), comunicații radio, transmiterea
prin satelit, flux continuu (streaming) de date,
asigurarea conexiunilor de telecomunicații la
o rețea globală de computere , servicii
de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, servicii telegrafice,
servicii de telefonie , transmiterea telegramelor,
transmiterea e-mailurilor, transmiterea fișierelor
digitale, furnizarea accesului utilizatorilor la



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/04/2021-18/04/2021

rețelele globale de calculatoare , transmisia
video la cerere, servicii de videoconferință ,
servicii de poștă vocală, transmisia fără fir
(wireless)
42. Computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare , programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare , închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice ,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare , servicii de
protecție împotriva virușilor de calculator,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
consultanță în securitatea informatică,
consultanță în proiectarea și dezvoltarea
componentelor hardware pentru calculator,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic , crearea și mentenanța
site-urilor web pentru terți , crearea și proiectarea
pentru terți de indexuri de informații bazate pe
site- urile web (servicii de tehnologia informației),
consultanță în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor , duplicarea programelor
de calculator, stocarea electronică a datelor,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în securitatea
internetului, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securității datelor,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, platforma
ca serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme
de calculatoare, recuperarea datelor de pe
calculator, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software
ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, consultanță
în tehnologia telecomunicațiilor, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-
urilor web.

───────

(210) M 2021 03138
(151) 16/04/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, B-DUL

FICUSULUI, NR. 44 A, ETAJ 4A,
ZONA 2, BUCURESTI, 020335,
ROMANIA

(540)
STAND-UP REVOLUTION

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cărţi, cataloage, fluturaşi publicitari,
reviste (publicaţii periodice), publicatii periodice,
buletine informative, ziare, brosuri, fotografii
(tipărite), ilustratii, materiale tiparite, cutii din
hârtie sau carton, calendare, mape pentru
hârtii/ dosare din plastic pentru hârtii, agende,
papetărie, serveţele de masă din hârtie, feţe de
masă din hârtie, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, cutii din hârtie sau
carton, publicatţi tipărite, panouri publicitare din
hârtie sau carton, invitaţii (papetărie), carton,
cataloage, suporturi de pahare din hârtie, plicuri
(papetărie, suporturi pentru farfurie din hârtie,
folie din plastic pentru împachetat, postere,
publicaţii tipărite, hârtie de împachetat/hârtie de
ambalat, etichete din hârtie sau carton.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
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
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ţintă, publicitate prin televiziune, marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, închirierea automatelor pentru vânzarea
de produse.
38. 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, difuzarea
prin intermediul televizorului.
41. Academii (educaţie), 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, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), producţia de spectacole,
servicii de divertisment, închirierea de decoruri
pentru spectacole, servicii de amuzament.
42. 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).

───────

(210) M 2021 03139
(151) 16/04/2021
(732) PAUL NICOLAU, BD. PIPERA

NR. 168A, BL. A, ET.4, AP. 46,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

8´ FISH GRILL

(531) Clasificare Viena:
03.09.01; 26.04.15; 26.04.16; 27.07.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
298 C), alb, negru

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bufet, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de restaurant, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizarea de
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri

───────
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(210) M 2021 03141
(151) 16/04/2021
(732) SC SOLAREX IMPEX SRL,

STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

(540)

PACHET COMOD VerdeStar
GRÂU CURAT FERMIER

BOGAT 3 in 1 Solarex
Pentru culturi bogate !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
05.07.02; 26.13.25

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

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

5. Pesticide, erbicid.
───────

(210) M 2021 03142
(151) 16/04/2021
(732) S.C. PROBER EXPERT

DISTRIBUTIE S.R.L., STR.
VEVERITEI NR.9, HALA 2, JUD.
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU, NR. 8E, BL.9,
AP.P03, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PROBER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

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

clase:
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, transport, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, ambalare de alimente, ambalare
de articole pe bază de comandă și
specificații ale altor persoane, ambalare de
articole pentru transport, ambalare de produse
în tranzit, ambalarea aerosolilor conform
comenzii și specificațiilor, ambalarea de lichide
conform comenzii și specificațiilor, ambalarea
produselor, antrepozit vamal, antrepozitare
vamală, antrepozitare vamală de mărfuri,
antrepozitare vamală de vinuri, consultanță
în domeniul serviciilor de depozitare, oferită
de call center-uri și de hotline-uri, depozitare
criogenică, depozitare de alimente, depozitare
de alimente congelate în magazii, depozitare
de ambarcațiuni, iahturi, bărci și de vehicule
maritime, depozitare de bagaje, depozitare de
aparate casnice, depozitare de marfă după
transport, depozitare de marfă înainte de
transport, depozitare de materiale periculoase,
depozitare de instrumente și echipamente
medicale, depozitare de mobilier, depozitare
de petrol, depozitare de bunuri comerciale,
depozitare de băuturi, depozitare de combustibil
lichid, depozitare de colete, depozitare de
containere, depozitare de containere și de
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mărfuri, depozitare de deșeuri petroliere,
depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitarea lichidelor, depozitarea deșeurilor
contaminate, depozitarea mărfurilor, depozitarea
peste noapte a scrisorilor în magazii, depozitarea
produselor în lăzi, depozitarea și păstrarea
articolelor de îmbrăcăminte, depozitare de
piese de vehicule, depozitare de piese pentru
autovehicule, depozitare de produse, depozitare
de produse agricole, depozitare de produse
farmaceutice, depozitare de produse provenite
de la ferme, depozitare de produse în
magazii, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de sisteme de macarale, depozitare
de vinuri în condiții de temperatură și umiditate
controlată, depozitare refrigerată de bunuri,
depozitare temporară a bunurilor personale,
depozitare temporară de livrări, depozitare și
livrare de bunuri, servicii de consiliere privind
depozitarea mărfurilor, împachetare și ambalare
de bunuri, împachetarea bunurilor pentru
mutare, închiriere de spații pentru depozitare,
împachetarea articolelor de îmbrăcăminte în
vederea transportării, servicii de ambalare pe
paleti, servicii de antrepozitare a mărfurilor
destinate comerțului, servicii de brokeraj
referitoare la stocare, servicii de consiliere
privind ambalarea produselor, servicii de
ambalare, prestare de servicii și furnizare
de instalații pentru depozitare, organizarea
depozitării combustibililor, informații în domeniul
depozitării, furnizare de informații despre servicii
de depozitare temporară, furnizare de informații
despre servicii de înmagazinare, furnizare de
informații în legătură cu depozitarea temporară
a bunurilor personale, furnizare de instalații
de depozitare refrigerată, servicii de distribuție,
alimentarea cu apă (distribuție), distribuție și
livrare de apă, servicii de distribuție de petrol,
servicii de distribuție de gaze, servicii de
distribuție de carburant, distribuție (transport)
de mărfuri pe șosea, distribuție (transport)
de mărfuri pe apă, furnizare și distribuție de
energie electrică, distribuție (transport) de apă
pentru agricultură, distribuție (transport) de apă
prin conducte, servicii de distribuție de mărfuri
paletizate, servicii de alimentare și distribuție
de apă, distribuție (transport) de mărfuri pe
calea aerului, distribuție (transport) de apă
pentru uz industrial, distribuție (transport) de
mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul, livrare,
expediere și distribuție de ziare și reviste,
servicii de distribuție de băuturi, spre exemplu
de băuturi alcoolice, servicii de distribuție de
băuturi, spre exemplu de băuturi nealcoolice,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de vinuri, livrare de pizza,
livrare de alimente, livrare de cadouri, livrare

de combustibil, livrare de mobilă, servicii de
livrare, livrarea de flori, livrarea de mărfuri, colete
(livrarea de -), livrare rapidă de mărfuri, livrare de
băuturi spirtoase, servicii de livrare a pachetelor,
livrare de colete prin curierat, livrare de mărfuri
prin curier, livrare de produse de băcănie, servicii
de livrare a alimentelor, servicii de livrare a
mărfurilor, transport și livrare de bunuri, livrare și
depozitare de bunuri, livrare de alimente de către
restaurante, livrare de mărfuri pe cale rutieră,
livrare de șervețele de unică folosință, livrare de
documente prin mijloace neelectronice, livrare
de marfă pe cale aeriană, livrare pe cale rutieră
de colete, livrare de colete pe cale terestră,
livrare de colete pe cale rutieră, livrare de
mărfuri pe cale feroviară, livrare de colete pe
cale aeriană, colectare, transport și livrare de
produse, livrarea de piese pentru aparatura
casnică, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondență, livrare de coșulețe conținând
pâine și băuturi, ridicare și livrare de colete și
produse, servicii de curierat pentru livrarea de
pachete, servicii de curierat pentru livrarea de
colete, servicii de curierat pentru livrarea de
mărfuri, livrare de apă îmbuteliată către locuințe
și birouri, servicii aeriene, rutiere, feroviare și
navale de transport și livrare, organizare și
supraveghere a serviciilor de livrare a comenzilor
prin poștă, livrare de coșuri cadou cu obiecte
selectate pentru o ocazie sau un motiv special.

───────

(210) M 2021 03143
(151) 16/04/2021
(732) M.G. NICOM SERV IMPEX SRL,

SOS PANTELIMON NR. 112, BL
208A SC 1, ET.1, AP 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FAST FOOD Marius
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 25.01.10;
11.01.01

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

clase:
43. Servicii oferite de fast-fooduri.

───────

(210) M 2021 03144
(151) 16/04/2021
(732) M.G. NICOM SERV IMPEX SRL,

SOS PANTELIMON NR. 112, BL
208A SC 1, ET.1, AP 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TERASA Marius

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 11.01.01;
25.01.10

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2021 03145
(151) 16/04/2021
(732) M.G. NICOM SERV IMPEX SRL,

SOS PANTELIMON NR. 112, BL
208A SC 1, ET.1, AP 4, SECTOR 2
, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MAGAZINELE Marius

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 25.01.10;
18.01.19

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației.

───────

(210) M 2021 03146
(151) 16/04/2021
(732) KRONSTADT MARKET SRL,

STR. NICOLAE BALCESCU NR.
62C, CAMERA 3, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MAKS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

8. Unelte şi scule acţionate manual, cuţite,
furculiţe şi linguri.
9. Programe de calculator de orice tip, indiferent
de suportul de înregistrare sau difuzare,
aparatură de divertisment concepută pentru a
fi utilizată cu un ecran de afișare independent
sau cu un monitor, programe înregistrate pe
suport magnetic sau descărcate dintr-o rețea
informatică externă, aparate şi instrumente de
uz științific, nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învățământ,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea si reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
si calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuție a apei şi
instalații sanitare.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Aparate pentru sporturi şi jocuri diverse,
jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun, articole de
pescuit, respectiv: undiţe de pescuit, mulinete,
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, momeli,
fluiere pentru vânătoare.
35. Servicii de comerţ de produse, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă si să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii sunt asigurate
prin cataloage de vânzare ori prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, servicii de asistenţă în exploatarea
sau conducerea unei întreprinderi comerciale
sau care oferă asistentă în ceea ce privește
conducerea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale întreprinderilor industriale sau comerciale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 03147
(151) 16/04/2021
(732) S.C. ENERGO PROIECT S.R.L.,

STR. CIREȘILOR NR. 28A,
JUDEȚUL SUCEAVA, SUCEAVA,
720027, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Energo Proiect

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

42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.

───────

(210) M 2021 03148
(151) 16/04/2021
(732) Tchibo Markenverwaltungs GmbH

& Co. KG, AM HEISTERBUSCH 11,
GALLIN, 19258, GERMANIA

(740) SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., BD. DACIA
NR.30, ETAJ 4, CAMERA ECHIPA
SEBASTIAN 01, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Tchibo. Descoperă ceea
ce este cu adevărat bun.

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

11. Ceainice electrice, percolatoare electrice de
cafea, echipamente și aparate pentru prepararea
băuturilor calde și reci, aparate pentru încălzirea
laptelui (inclusiv cu funcția de spumare),
percolatoare electrice și componentele acestora,
încălzitoare de apa, fierbătoare electrice, filtre
pentru apă potabilă, accesorii și piese de schimb,
respectiv: capsule de ceai, goale, reîncărcabile,
capsule de cafea reîncărcabile pentru toate
produsele menționate mai sus.
16. Produse de imprimerie, fluturași publicitari,
broșuri, cărți poștale, periodice, ziare,
autocolante (articole de papetărie), panouri
indicatoare din hârtie sau carton, șabloane
(papetărie), postere.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, acoperăminte
de cap.
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30. Cafea, produse din cafea, extracte de
cafea, înlocuitori de cafea, ceai și produse
din ceai inclusiv ceaiuri aromatizate (fără scop
medicinal), extract de ceai, cacao, pudră de
cacao si produse din cacao inclusiv ciocolată,
ciocolată de băut, pudră de ciocolata, fulgi de
ciocolata si băuturi din ciocolată, produse instant
pentru prepararea cafelei, ceai si băuturi din
cacao, cappucino cu gheata si băuturi calde
asemănătoare laptelui si anume cappuccino,
cafea cu lapte si cafe-late, arome și concentrate
de cafea, ceai și cacao, zahar si produse
zaharoase, îndulcitori naturali, înlocuitori ai
zahărului, produse de cofetărie din ciocolata si
produse de panificație si de patiserie, respectiv:
biscuiți și produse de patiserie, preparate pentru
băuturi pe baza de cafea, ceai, cacao si ciocolată
de băut.
35. Marketing, promovare vânzări, consultanță
în vânzări și achiziții, publicitate inclusiv
publicitate radio si TV, publicitate pentru
cinematografe, documentație publicitara, relații
publice, sondaje de opinie, organizarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și
publicitare, servicii de preluare a comenzilor,
procesarea facturilor/inclusiv in contextul
comerțului electronic, serviciul comenzilor de
livrare și procesarea facturilor, de asemenea,
în contextul comerțului electronic, prezentarea
de bunuri și servicii pe rețele electronice,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare de bunuri prin intermediul rețelelor
electronice.
36. Fidelizarea clienților prin masuri de
marketing prin emiterea de carduri de client cu
funcție de reducere și/sau de plată, strângerea
de fonduri pentru alții, strângerea de fonduri
caritabile.
38. Telecomunicații.
39. Organizare de călătorii, servicii de livrare a
comenzilor.
43. Servicii de alimentație publica și cazare
pentru oaspeți, servicii privind toate tipurile de
cafenele, restaurante și alte unități de alimentație
publică inclusiv mâncare și băutură la pachet,
servicii de catering, servicii de cafenele mobile
(standuri mobile de băuturi), închiriere de mobilă,
lenjerii de pat, seturi de masă și de echipamente
de catering.

───────

(210) M 2021 03149
(151) 16/04/2021
(732) ALICE MIHAELA MITU, STR.

CONSTANTIN SANDU-ALDEA NR.
13, AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

C.S.A.C. Comunitatea
Siguranta Auto Copii

(531) Clasificare Viena:
02.05.06; 02.05.23; 27.05.08; 27.05.17;
26.11.09; 26.01.03; 24.17.02; 25.01.18

(591) Culori revendicate:alb, negru (HEX
#000000), gri (HEX #7A7A7A), galben
(HEX #FFBF00), bej (HEX #FDCB98),
roșu închis (HEX #873E35)

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

41. Servicii de educație și instruire în domeniul
prevenirii accidentelor mecanice, termice sau
chimice în rândul bebelușilor, copiilor mici,
preadolescenților și adolescenților.

───────
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(210) M 2021 03150
(151) 16/04/2021
(732) SC PRODAGRO VEST S.R.L.,

STRADA AGRONOMULUI NR. 26,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, 310227,
ARAD, ROMANIA

(540)

B BIOTERA NATURAL
ȘI AUTENTIC

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 27.05.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, verde ( HEX
#52f000), portocaliu (HEX #e8c933)

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
29. Carne, pește, păsări și vânat, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.

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

───────

(210) M 2021 03151
(151) 16/04/2021
(732) RS PRO BUSINESS GROUP

S.R.L., STR. TUDOR ARGHEZI NR.
2, BL. MS2, SPATIUL COMERCIAL
2, CAMERA 4, JUDEȚUL ARGEȘ,
PITESTI, 110372, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

GetBranded

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 26.04.02

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

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

───────

(210) M 2021 03152
(151) 16/04/2021
(732) CATALYST ADVISORY S.R.L.,

STR. PUȚUL LUI ZAMFIR NR.
50-52, ET. 2, AP. 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., BD. CAROL I NR. 55,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Catalyst Romania

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

35. Actualizare si administrare de informatii
în registre, actualizare si intretinere de date
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din baze de date informatice, administrare
de afaceri, administrare de registre financiare,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
strain, campanii de marketing, cercetare
in domeniul afacerilor, colectare de date,
colectarea de informatii de afaceri, colectarea
de informatii pentru afaceri, consultanta in
domeniul afacerilor privind finantarea dezvoltarii,
crearea materialului publicitar, furnizarea de
date privind afacerile, distribuirea de materiale
publicitare, furnizare de informatii de afaceri,
gestionare de fisiere informatice, furnizarea
de informatii in materie de afaceri, furnizarea
de informatii pentru afaceri, marketing destinat
unui anumit scop, marketing digital, marketing
direct, marketing financiar, marketing pe internet,
organizare si coordonare de intalniri de afaceri,
organizarea afacerilor, organizarea intalnirilor de
afaceri, prelucrare de date, previziuni si analize
economice, servicii de cercetare in domeniul
afacerilor, servicii de intermediere de afaceri cu
privire la corelarea potentialilor investitori privati
cu antreprenorii care au nevoie de finantare,
servicii de marketing, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii publicitare
privind investitiile financiare, servicii de ținere a
unui registru cu informații.
36. Achizitii pentru investitii financiare, acordare
de finantare pentru firme în curs de infiintare
si nou infiintate, acordare de finantare
pentru societati, acordare de finantare pentru
intreprinderi, acordare de fonduri, acordare
de fonduri pentru entitati comerciale, acordare
de fonduri pentru inventii, acordare de
fonduri pentru dezvoltare de noi tehnologii,
acordarea finantarii, acordari de imprumuturi,
administrare de acorduri financiare, administrare
de capital, administrare de fonduri de investitii,
administrare de fonduri mutuale, administrare
de fonduri si de investitii, administrare de
investitii, administrare de servicii de investitii
de capital, administrarea afacerilor financiare,
administrarea fondurilor, administrarea fondurilor
de investitii, administrarea investitiilor ipotecare,
analiza financiara, analiza investitiilor, analize
financiare de date, avansare de fonduri,
cercetare financiara, cercetare în domeniul
financiar, cercetari de investitii, cluburi de
investitii, colectare de fonduri, consiliere
financiara privind investitiile, consiliere
în investitii, consiliere privind investitiile,
consultanta in materie de investiții de
capital, consultanta in materie de investitii,
consultanta privind fondurile de investitii,
consultanta privind investitia de capital,
consultanță privind investitiile, finantarea
achizitiilor, finantarea investițiilor, finantarea
proiectelor de dezvoltare, furnizare de

capital de investitii, furnizare de informatii
privind investitiile, gestionare de patrimoniu,
gestionare pentru acordare de finantare,
gestionarea fondurilor pentru clienti particulari,
gestionarea portofoliului de investitii, gestiunea
fondurilor, gestiunea fondurilor de capital,
gestiunea fondurilor de investiții, gestiunea
fondurilor financiare, gestiunea investițiilor,
gestiunea portofoliului financiar, gestiunea
unui fond de investitii de capital, furnizarea
de informatii privind investitiile, furnizarea
de informatii financiare pentru investitori,
intermediere pentru acordarea finantarii,
investitii de fonduri de capital, investitii de
capital, investitie financiara, investitii financiare,
management financiar, managementul financiar
al fondurilor, managementul investitiei,
managementul portofoliului, monitorizare de
portofolii financiare, monitorizarea fondurilor de
investitii, organizare de investitii financiare,
servicii de consiliere în domeniul investitiilor
financiare, servicii de consiliere in management
financiar, servicii de consiliere pentru investitori,
servicii de consiliere privind investitiile de capital,
servicii de consiliere privind investitiile, servicii de
consiliere privind investitiile si finantele, servicii
de gestiune a investitiilor, servicii de gestiune
financiara, servicii financiare, servicii financiare
privind investițiile.

───────
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(210) M 2021 03153
(151) 16/04/2021
(732) ARTIFICIAL DISTRIBUTION

S.R.L., STRADA MIHAIL
KOGALNICEANU NR. 21 A,
JUDEȚUL MARAMUREȘ,
SIGHETU MARMAȚIEI,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011146, ROMANIA

(540)

ROLLI BEAR

(531) Clasificare Viena:
05.05.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.24;
29.01.12

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

clase:
26. Flori artificiale, aranjamente din flori
artificiale, buchete din flori artificiale, plante
artificiale, ornamente horticole artificiale.

───────

(210) M 2021 03154
(151) 16/04/2021
(732) WINKELBAU S.R.L., STRADA

SERG LAȚEA GHEORGHE NR.
16, BL C36, SC 1, ET 10, AP
129, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Fereastra SMART

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 26.13.25; 27.05.01

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
2350C), gri (HEX #333333), negru
(HEX #000000

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

6. Feronerie, uși, porți, ferestre și jaluzele pentru
ferestre din metal, structuri și construcții metalice
transportabile, articole de fierărie, dispozitive
pentru deschiderea, închiderea și suspendarea
ferestrelor tip ghilotină, dispozitive metalice
pentru deschiderea ferestrelor (neelectrice),
dispozitive de închidere pentru uși, metalice,
dispozitive de închidere pentru uși (neelectrice),
dispozitive de închidere pentru ferestre,
neelectrice, cadre de uși (din metal), cadre
metalice pentru uși, cadre metalice pentru uși
glisante, canaturi metalice, cercevele pentru
ferestre din aluminiu, feronerie pentru ferestre,
ferestre metalice, ferestre din aluminiu, ferestre
blindate, cu cadre metalice, ferestre batante
de metal, fațade vitrate cu structuri din
metal, ecrane de protecție metalice pentru
ferestre, etanșări din metal pentru uși, ferestre
de acoperiș din metal, ferestre luminatoare
(metalice) pentru utilizare în construcții, ferestre
metalice tip ghilotină, ferestre metalice în perete,
feronerie pentru uși, foi de uși blindate din
metal, glafuri metalice pentru ferestre, gratii din
metal pentru ferestre, garnituri metalice pentru
uși, garnituri metalice pentru ferestre, garnituri
metalice pentru etanșare ferestre, geamuri de
acoperiș din metal, grilaje de închidere din
metal, grătare (metalice) de aerisire pentru
ferestre, împrejmuiri metalice pentru ferestre,
încuietori din metal pentru porți, încuietori
metalice cu bolț, încuietori metalice pentru tocuri
de ferestre, jaluzele din metal, jaluzele din
metal pentru uz extern, jaluzele lamelare din
metal, jaluzele exterioare din metal, jaluzele
lamelare orizontale (de exterior), din metal,
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jaluzele metalice, jaluzele metalice (pliante, de
exterior), jaluzele metalice de exterior, jaluzele
orizontale venețiene (de exterior), din metal,
jaluzele rulante din oțel, încuietori pentru uși
metalice, mânere metalice pentru ferestre cu
cadru mobil, mânere metalice pentru uși, mânere
din metal pentru jaluzele, mânere din metal
pentru ferestre ghilotină, mânere de uși din
metale comune, mânere de ferestre, din metal,
jaluzele venețiene (de exterior), din metal,
jaluzele verticale din metal (exterioare), jaluzele
verticale din metal (exterior), lanțuri metalice de
siguranță pentru uși, lanțuri metalice pentru uși,
lucarne din metal, luminatoare (metalice) pentru
construcții, luminatoare sub formă de cupole
(metalice).
19. Obloane nemetalice, structuri și construcții
nemetalice transportabile, uși, porți, ferestre
și cadre nemetalice pentru ferestre, materiale
și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, elemente de fațadă din materiale
nemetalice, elemente de fațadă nemetalice
pentru construcții, elemente nemetalice fabricate
pentru construcții, elemente structurale din
sticlă, fațade din materiale nemetalice, fațade
nemetalice, ferestre din pvc, ferestre nemetalice,
ferestre pentru acoperiș realizate din materiale
plastice, ferestre tip ghilotină, nu din metal, foi
din sticlă pentru construcții, sticlă pentru geamuri
pentru construcții, geamuri pentru ferestre,
glafuri nemetalice (de ferestre), grații nemetalice
de protecție folosite în exteriorul clădirilor,
grilaje pentru ferestre (nemetalice), ferestre de
siguranță din plastic care permit comunicarea,
ferestre blindate cu cadru nemetalic, fațade
de sticlă (nemetalice), elemente din sticlă
pentru panouri de construcție, elemente de
sticlă pentru ferestre, elemente de punere a
geamurilor realizate din sticlă, cadre pentru
luminatoare (nemetalice) folosite la clădiri, cadre
nemetalice pentru uși de siguranță pentru
clădiri, cadre (nemetalice) pentru uși vitrate,
cadre (nemetalice) pentru luminatoare, cadre
(nemetalice) pentru ferestre, obloane de exterior
nemetalice pentru clădiri, materiale din sticlă
laminată folosite în construcții, luminatoare
sub formă de bolți (nemetalice), lucarne din
materiale plastice, jaluzele nemetalice termice
(din șipci, pentru exterior), jaluzele rulante pentru
utilizare exterioară (nu din metal sau textile),
jaluzele rulante din lemn pentru uz exterior,
jaluzele orizontale venețiene (de exterior), care
nu sunt din metal sau din materiale textile,
obloane externe pentru ferestre nemetalice,
obloane nemetalice de interior pentru geamuri,
obloane nemetalice pentru ferestre, panouri de
acoperire confecționate din sticlă, panouri din
geam dublu (nemetalice), panouri din geam

dublu (nemetalice) care conțin sticlă izolatoare,
panouri din sticlă, panouri din sticlă pentru
ferestre, panouri din sticlă pentru uși, panouri
nemetalice pentru ferestre, plase de insecte
(nemetalice) pentru uși, cadre nemetalice pentru
plase pentru țânțari, plase împotriva insectelor,
nu din metal, plăci de sticlă, plăci de sticlă
folosite în construcții, plăci din sticlă (nu
pentru acoperiș), porți de securitate, nu din
metal, profiluri pentru ferestre, rame de ferestre
(nemetalice), rame de lemn pentru ferestre, rame
de uși (nemetalice), sticlă antiefracție folosită în
construcții, sticlă arhitecturală (ferestre) pentru
construcții, sticlă arhitecturală armată pentru
construcții, sticlă armată, sticlă armată pentru
construcții, sticlă colorată pentru ferestre, sticlă
cu tentă folosită în construcții, sticlă de alabastru,
sticlă de construcții, sticlă decorativă (pentru
construcții), sticlă flotată pentru construcții,
sticlă laminată colorată (pentru construcții),
sticlă laminată pentru construcții care conține
o peliculă cu cristale lichide, sticlă laminată
pentru construcții cu conductori electrici subțiri
încorporați, sticlă pentru construcții, sticlă pentru
geamuri (cu excepția sticlei pentru geamurile
de vehicule), sticlă pentru izolare termică
folosită în construcții, sticlă pentru protecție
termică pentru clădiri, sticlă pentru reflectarea
căldurii pentru clădiri, sticlă pentru vitralii,
sticlă plană modificată (pentru construcții),
sticlă plană pentru construcții, sticlă întărită
pentru construcții, sticlă stratificată, sticlă sub
formă de foi folosită la ferestre, sticlă sub
formă de foi folosită la uși, sticlă temperată
pentru construcții, sticlă transparentă pentru
construcții, storuri exterioare nemetalice, tocuri
de ferestre (nemetalice), tocuri de ferestre din
lemn placat cu aluminiu, tocuri din lemn pentru
uși, trape de acces (chepenguri) nemetalice,
unități de geamuri duble (nemetalice), uși
nemetalice basculante pentru clădiri, uși batante,
nu din metal, uși blindate, nu din metal,
uși confecționate din lemn pentru clădiri, uși
confecționate din plastic pentru clădiri, uși
confecționate din sticlă pentru clădiri, uși
cu deschidere orizontală, nemetalice, uși cu
plasă, nu din metal, uși de garaj (nemetalice)
de uz casnic, uși de garaj nemetalice, uși
de incendiu nemetalice, uși din lemn, uși-
oglindă, uși pliante nemetalice, uși nemetalice
de siguranță, uși nemetalice, uși izolante din
materiale nemetalice, uși interioare, nu din metal,
uși ignifuge, nemetalice, uși glisante, nu din
metal, uși glisante din vinil, uși exterioare, nu
din metal, uși din vinil pentru acces în curtea
interioară, uși din vinil, uși pliante, nu din metal,
uși rotative nemetalice, uși nemetalice rulante
cu proprietăți izolante, uși rulante care se ridică
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vertical (nemetalice), uși rulante de siguranță
(nemetalice), uși spre curtea interioară (cadre
nemetalice), uși nemetalice transparente pentru
clădiri, uși transparente din sticlă pentru clădiri,
uși vitrate, nu din metal, vitralii.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
instalare de elemente fabricate de construcții,
instalare de elemente prefabricate pentru
construcții, instalare de uși, instalare de uși și
ferestre, instalarea de uși și ferestre, lucrări de
reparații în construcții, reparare de tocuri pentru
uși și ferestre, servicii de tâmplărie (reparații).

───────

(210) M 2021 03155
(151) 16/04/2021
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, STRADA

MIHAI VITEAZU NR. 34, CAM. 1,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
077191, ILFOV, ROMANIA

(540)
MERIȚI!

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 03156
(151) 16/04/2021
(732) HLEKS GIDA SANAYI VE

TICARET ANONIM ŞIRKETI,
TOPLARÖNÜ SOKAK NO:16
ANADOLUHISARI BEYKOZ,
ISTANBUL, TURCIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Popios

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.02

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
produse din carne preparate, legume uscate,
supe, bulion, măsline (pregătite), pastă de
măsline, lapte de origine animală, lapte de
origine vegetală, produse lactate, unt, uleiuri
de uz alimentar, fructe și legume uscate,
conservate, congelate, gătite, afumate sau
sărate, pasta de tomate, nuci și fructe uscate
preparate ca și gustări, cremă de alune si unt
de arahide, tahini (pastă de semințe de susan),
ouă și parf de ouă, chips-uri, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile,
agar-agar pentru scop culinar, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din
lapte, alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale,
lapte de migdale pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de migdale, migdale, măcinate,
aloe vera preparată pentru consum uman,
anşoa, nu viu, cârnăciori din intestine de porc
(andouillettes), măduvă de animale alimentară,
larve de furnici comestibile, pregătite, piure
de mere, aranjamente de fructe procesate,
anghinare, conservate, pastă de pătlăgele
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vinete / pastă de vinete, bacon (slănină), fasole,
conservată, fructe de pădure, conservate, cuiburi
de păsări comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi
cu sânge, ulei de oase comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,
concentrate de fiertură / concentrate de bulion,
bulgogi, cremă de unt, sarmale, nuci glasate,
cassoulet (tocană de carne cu fasole), caviar,
mezeluri, brânză, choucroute garnie (varză acră
cu cârnați), scoici, nu vii, unt de cacao alimentar,
unt de nucă de cocos, grăsime din nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos, lapte de cocos
pentru uz culinar, băuturi pe bază de lapte de
nuncă de cocos, ulei de nucă de cocos alimentar,
nucă de cocos, deshidratată, compoturi, lapte
condensat, crenvurşti prăjiţi în aluat pe băţ (corn
dogs), brânză proaspătă de vaci, gogoși cu
brânză proaspătă de vaci, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate / fructe glazurate, ghimbir cristalizat,
lapte bătut, curmale, produse confiate din carne
de rață, ulei de măsline extra virgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, grăsimi comestibile, substanțe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
lapte fermentat la cuptor, fileuri de peşte,
făină de pește pentru consum uman, spumă
de peşte, icre de pește, preparate, pește,
nu viu, pește, conservat, conserve de pește,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, flori uscate comestibile, carne
uscată prin îngheţare / carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare / legume liofilizate, chipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, coajă de fructe,
fructe conservate în alcool, pulpa de fructe,
salate de fructe, fructe, conservate, fructe,
preparate, fructe înăbușite, concentrat pe bază
de fructe pentru gătit, gustări pe bază de fructe,
carne de vânat, usturoi conservat, castraveciori,
gem de ghimbir, ghimbir, conservat, guacamole,
șuncă, cartofi răzuiți prăjiți (hash browns),
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, hummus, insecte comestibile, nu vii,
gelatină alimentară, gemuri, jeleuri alimentare,
kefir (băutură din lapte), kimchi, klipfish (cod
sărat și uscat), lapte de iapă fermentat / cumâs,
băuturi pe bază de bacterii din acid lactic, untură,
alge de mare, conservate, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, pate
de ficat / pastă de ficat, homari, nu vii, chipsuri
de cartofi cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei
de porumb alimentar, margarină, marmeladă,
carne, extracte din carne, piftie din carne, carne,
conservată, carne la conservă, lapte, băuturi
din lapte, cu conţinut predominant de lapte,
fermenţi din lapte pentru uz culinar, produse din
lapte, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
substituenţi de lapte, moluşte, nu vii, ciuperci

conservate, scoici (moluște), cu excepția celor
vii, lichior de ouă (non-alcoolic), paste de întins
pe pâine pe bază de nuci, nuci, preparate,
lapte de ovăz, uleiuri alimentare, ulei de măsline
alimentar, măsline, conservate, omlete, inele de
ceapa, ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din
sâmburi de palmier alimentar, ulei de palmier
alimentar, unt de arahide, lapte de arahide,
lapte de arahide pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de arahide, arahide, preparate,
mazăre, conservată, pectină pentru uz culinar,
ardei, conservati, ghimbir murat, murături, polen
preparat ca produs alimentar, porc, chipsuri de
cartofi, fulgi de cartofi, chiftele din cartofi, găluște
pe bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, lapte
praf, creveți, nu vii, pastă de fructe presate,
brânză quark, stafide, ulei de rapiță alimentar,
ratatouille, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, somon, nu viu, peste sarat,
carne sărată, sardine, nu vii, satay (frigărui de
carne cu sos), varza murată, învelişuri pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnați în aluat,
castraveți de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, semințe, preparate, ulei
de susan alimentar, viermi de mătase în stadiu
de crisalidă pentru consum uman, smetana,
ouă de melci pentru consum, preparate pentru
supă, supe, ulei alimentar din boabe de soia,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, chiftele de soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
semințe de floarea-soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tajine (fel de mâncare
preparat din carne, pește sau legume), tempeh,
tofu, pateuri/ turtiţe din tofu, piele de tofu, suc
de tomate pentru gătit, pastă de tomate, piure
de tomate, burtă de vacă, trufe, conservate,
ton, nu viu, sucuri vegetale pentru gătit, pastă
vegetală de dovlecel, cremă pe bază de legume,
salate vegetale, preparate pentru supa vegetală,
concentrat pe bază de legume pentru gătit,
frișcă vegetală, creme tartinabile pe bază de
legume, legume, gătite, legume, uscate, legume
la conservă, legume, procesate, zer, friscă, albuş
de ou, budincă albă, yakitori (frigărui de pui),
iaurt, gălbenuș de ou, compot de merișoare,
raci, nu vii, fructe congelate, fructe în conservă,
gelatină, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pudră de ouă, cârnați.
30. Bomboane pocnitoare (popping candies),
cafea, ceai, cacao, cacao și cafea artificială,
produse de patiserie şi produse de cofetărie
pe bază de făină, deserturi pe bază de
făină și ciocolată, mirodenii și condimente
pentru produse alimentare, gumă de mestecat,
sare, cereale și cereale preparate pentru
consum uman, melasă pentru hrană, tapioca
și sago, făină și preparate din cereale, pâine,
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produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, oțet, sosuri
și alte condimente, gheață (apă înghețată),
sirop de agave (îndulcitor natural), ienibahar
(condiment), pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit) / bicarbonat
de sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi
(aluat umplut), făină de orz, mix pentru
clătite sărate, făină de fasole, oţet din bere,
bibimbap (orez amestecat cu legume şi carne
de vită), agenţi de legare pentru îngheţată:
biscuiţi / fursecuri, pâine, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), hrişcă, procesată, făină
de hrişcă, bulgur, chifle dulci, burritos (aluat
umplut), pudră de tort, cocă de tort / aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, paste de întins pe pâine pe bază de
ciocolată, nuci învelite în ciocolată, chow-chow
(condiment), chutney (condiment), scorţişoară
(mirodenie), cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
arome de cafea, cafea, băuturi din cafea cu
lapte, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de crăciun, produse de cofetărie / produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare (condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry (mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), aluat,
sosuri pentru salată, dulce de leche (dulceaţă
de lapte), esenţe pentru produsele alimentare,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, fermenţi pentru paste, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru torturi/prăjituri,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
băuturi, colţunaşi pe bază de făină, flori
sau frunze folosite ca substituenţi pentru
ceai, fondante (produse de cofetărie), arome

alimentare, altele decât uleiurile esenţiale, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul / feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare, având
ca principal ingredient pastele / feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), coulis
de fructe (sosuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), orez preparat învelit în alge marine,
ghimbir pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz
culinar, gluten preparat ca produs alimentar,
aditivi pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy (boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie) / pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată / făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini
de nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente
pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni
(paste umplute), piper, bomboane mentolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis / clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen (supă cu carne sau peşte), ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
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agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso (condiment),
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos (aluat umplut),
tapioca, făină de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas, turmeric, tăiţei
udon, pâine nedospită, cafea neprăjită, arome
de vanilie pentru uz culinar, vanilină (substituent
pentru vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, vermicelli, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), băuturi pe bază de ceai
cu lapte, paste alimentare făinoase, propolis
de uz alimentar, drojdie, praf de copt, făină,
griș, amidon de uz alimentar, zahăr, zahăr
cubic, zahăr pudră, ceai cu gheață, produse
de cofetărie, ciocolată, biscuiți, biscuiți sărați,
napolitane, înghețată, gheaţă comestibilă, orez,
paste si taitei, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, băuturi pe bază de ciocolată, găluște
din aluat, umplute, băuturi pe bază de cafea
sau cacao, tăiței, miere, melasă, cremă de alune
și cacao cu bomboane pocnitoare (popping
candies).
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Designul apei tale
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, arzătoare, boilere
și încălzitoare, echipament pentru răcire și
înghețare, filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
boilere pentru încălzire centrală, aparat electric
pentru încălzirea apei, aparate automatice de
distribuirea apei, aparate cu apă caldă, aparate
de amestecarea apei, aparate de dezinfectare,
aparate de distribuire a apei, aparate de
distribuire a apei purificate și răcite, aparate
de încălzire pentru acvarii, instalații de încălzire
cu apă caldă, instalații pentru răcirea apei, băi
de abur, saune și spa-uri (bazine), aparate
pentru alimentarea cu apă potabilă, aparate
pentru captarea apei, boilere cu apă, boilere
cu gaz pentru încălzirea apei, camere curate
(instalații sanitare), cazane de fierbere pentru
spălatorii, cazane electrice, cazane pe gaz
pentru sistemele de apă caldă menajeră,
cazane pe gaz pentru încălzirea bazinelor
de înot, căptușeli ajustate, pentru jacuzzi,
dispozitive de încălzire a apei pentru dușuri,
distribuitoare de apă, instalații de conducte
de apă, colectoare termice solare (încălzire),
colectoare de energie solară pentru încălzire,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, dispozitive de purjare de aer
folosite împreună cu instalațiile de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitiv de blocare vortex, hidranți,
generatoare de apă ionizată, fitinguri terminale
pentru alimentare cu apă, filtre pentru conductele
de apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, filtre pentru aparatură de alimentare cu apă,
filtre pentru aparate sanitare de distribuire a apei,
filtre pentru aparate sanitare, filtre pentru apa
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potabilă, elemente de filtrare pentru ventilele de
aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu apă,
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire
cu apă, elemente de filtrare pentru preaplinul
rezervoarelor de alimentare cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații automate de irigare,
instalații de apă calda, instalații de furnizare a
apei, instalații pentru răcirea apei, sticle pentru
filtrat apa, vândute goale, supape de control
termostatic (componente ale instalațiilor de
alimentare cu apă), supape de reglaj pentru apă,
răcitoare de apă, rezervoare de apă, paravane
pentru dușuri, serpentine (elemente de instalații
de distilare, de încălzire sau de răcire), sistem de
cultură hidroponică, sisteme de tratare a apei de
balast, sisteme de încălzire a apei pentru dușuri,
unități de tratare a apei folosite la aerarea și
circularea apei, turnuri de răcire a apei, supape
(piese pentru sisteme de pulverizare), vase și
scaune de toaletă vândute la pachet, aparate
combinate cu raze ultraviolete și de iluminare,
aparate de dezinfectat, aparate de ionizare
pentru tratarea apei, aparate de sterilizare cu
abur, de uz casnic, aparate de sterilizare cu abur,
de uz industrial, aparate de sterilizare cu abur, de
uz medical, lămpi cu ultraviolete pentru acvarii,
lămpi germicide, sterilizatoare, sterilizatoare cu
abur, sterilizatoare de apă, sterilizatoare de
toaletă cu uv pentru uz casnic, sterilizatoare
de vase, sterilizatoare portabile cu abur, unități
cu raze ultraviolete de sterilizare a apei, de uz
casnic, unități cu raze ultraviolete de sterilizare
a apei, de uz industrial, aspersoare, difuzoare
de irigație picătură cu picătură (accesorii pentru
irigații), closete portabile pentru activități în
aer liber (instalații sanitare), fântâni, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în agricultură, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în horticultură, sisteme
de aspersoare pentru irigare, aparate pentru
încălzire și uscare personală, aeratoare cu
funcție de economisire a apei pentru robinete,
aparat de purificare a apei pentru acvarii
cu apă de mare, aparate acționate electric
pentru încălzirea apei, aparate de desalinizare
a apei care utilizează osmoza inversă, aparate
de dezinfectare a apei, aparate de tratare a
apei, aparate de purificare a apei, aparate
de filtrare a apei potabile, aparate de filtrare
a apei, aparate de epurare a apei de la
robinet, aparate pentru reducerea presiunii,
care fac parte din sistemele de distribuție a
apei, aparate portabile pentru purificarea apei,
aparate pentru decalcifierea apei, aparate pentru
dedurizarea apei, aparate pentru desalinizarea

apei, aparate pentru filtrarea apei (altele decât
mașini), carafe pentru filtrarea apei, aparate
transportabile pentru tratarea apei, aparate
și mașini pentru purificarea apei, cutii cu
filtru pentru purificarea apei, fitinguri pentru
drenarea apei, filtre pentru tratarea apei, filtre
pentru purificarea apei, elemente pentru osmoză
inversă pentru reducerea gustului sălciu al
apei, distribuitoare gravimetrice cu flux uscat
pentru tratarea apei, dispozitive de reglare care
constituie piese ale aparatelor de distribuție a
apei, instalații automate pentru tragerea apei în
urinoare, instalații chimice pentru tratarea apei
potabile, instalații de epurare a apelor uzate,
instalații de sterilizare cu ultraviolete (aparate de
tratare a apei), instalații de sterilizare chimică
(aparate de tratare a apei), instalații de purificare
a apei de ploaie, membrane pentru filtrarea apei,
reactoare biologice pentru limpezirea apelor
reziduale industriale, instalații pentru purificarea
apei, robinete cu funcție de economisire a
apei, rezervoare pentru purificarea apei, supape
de control al apei pentru robinete, unități de
purificare a apei, unități de filtrare pentru
osmoză inversă (echipamente pentru tratarea
apei), valve pentru reglarea apei (accesorii de
siguranță ), filtre electrice pentru purificarea
apei, de uz menajer, filtre electrostatice pentru
filtrarea apei, filtre de apă (instalații) pentru
agricultură, filtre de apă, de uz industrial, filtre
de apă, filtre pentru aparate pentru prepararea
gheții, filtre pentru apă reziduală, filtre pentru
acvarii, filtre grosiere pentru filtrarea apei,
filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru căzi de duș, filtre pentru
căzi cu hidromasaj, filtre pentru bazine cu
apă, filtre pentru piscine, filtre pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), autoclave
(sterilizatoare), sterilizatoare cu ultraviolete.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de intermediere comercială, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor și băuturilor, echipament pentru
răcire și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient), filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații sanitare şi de alimentare cu apă,
echipamente de salubritate, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
dozatoare pentru apa, sterilizatoare uv, aparate
pentru filtrarea apei, filtre pentru purificare
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apei, instalații pentru purificare, desalinizare și
climatizarea apei, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, instalații sanitare
de baie și accesorii pentru instalații, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu sisteme de purificare a apei cu ozmoza
inversa, aparate pentru purificarea apei, cani si
carafe pentru purificare apei.
37. Închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, servicii de exterminări, dezinsecție
și deratizare, instalare de dispozitive pentru
dedurizarea apei, furnizare de informații privind
repararea sau întreținere de aparate pentru
purificarea apei, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de echipamente
pentru controlul poluării apei, instalare de
sisteme de scurgere a apei de ploaie,
întreținere de aparate pentru purificarea apei,
întreținere de echipamente pentru controlul
poluării apei, întreținere și reparații de stații
de epurare a apei, reparare de aparate pentru
purificarea apei, reparare de echipamente pentru
controlul poluării apei, repararea sau întreținerea
aparatelor de purificare a apei de uz industrial,
reparații sau întreținere de echipamente de
control al poluării apei, reparații sau întreținere
de aparate pentru purificarea apei, service
de urgență la instalațiile de furnizare a apei,
curățare de rezervoare de apă.
42. Servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare și
controlul calității, monitorizarea calității apei,
proiectare și planificare tehnică de instalații de
epurare a apei, servicii de control al calității apei,
analiza apelor, analiza și evaluarea dezvoltării
produselor, inspecția aparatelor, servicii de
laboratoare de analiză, servicii de analiză de
date tehnice.

───────

(210) M 2021 03158
(151) 16/04/2021
(732) SC MANAT MAGNUM SRL,

STR. EROU IANCU NICOLAE,
NR. 52-54, VILA A5, ET. 1, CAM.
3, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)
Faleza 23 August

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

41. Divertisment, activitați sportive și culturale.

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

───────

(210) M 2021 03159
(151) 16/04/2021
(732) TIME COFFEE BUCOVINA SRL,

STRADA MANDACHI LEOCOV,
SAT PRELIPCA, JUDEŢ SUCEAVA,
SALCEA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BROWN COFFEE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05;
05.07.01

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a cărți,
cafea, cafea măcinată, flori, aranjamente florale
uscate, decorațiuni interioare, decorațiuni de
perete, decorațiuni florale (proaspete), cd-uri
audio, cd-uri cu muzică, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie proaspete (exceptând transportul
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, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, referitoare la: cărți,
cafea, cafea măcinată, flori, aranjamente florale
uscate, decorațiuni interioare, decorațiuni de
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perete, decorațiuni florale (proaspete), cd-uri
audio, cd-uri cu muzică, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie proaspete, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la cărți,
cafea, cafea măcinată, flori, aranjamente florale
uscate, decorațiuni interioare, decorațiuni de
perete, decorațiuni florale (proaspete), cd-uri
audio, cd-uri cu muzică, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie proaspete, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul online referitoare cărți,
cafea, cafea măcinată, flori, aranjamente florale
uscate, decorațiuni interioare, decorațiuni de
perete, decorațiuni florale (proaspete), cd-uri
audio, cd-uri cu muzică, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie proaspete, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la cărți,
cafea, cafea măcinată, flori, aranjamente florale
uscate, decorațiuni interioare, decorațiuni de
perete, decorațiuni florale (proaspete), cd-uri
audio, cd-uri cu muzică, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de
patiserie proaspete, 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.
43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de cafenele, servicii oferite de snack baruri,
servicii oferite de restaurante și servicii de
restaurante pentru mâncare de luat masa,
servicii de catering, servicii de livrare a cafelei
pentru birouri și companii, servicii în legătură
cu acorduri privind evenimente, pregătirea și
furnizarea de alimente și băuturi, prepararea
de alimente și băuturi, pregătirea alimentelor și
băuturilor pentru colectare.

───────

(210) M 2021 03160
(151) 16/04/2021
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

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

(540)
LIKE FM

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

35. Publicitate şi promovare radio, producţie de
publicitate radio, oferite inclusiv prin internet şi
prin orice reţele de de comunicaţii electronice,
servicii de promovare de divertisment, filme,
programe prin materiale de promovare,
servicii de promovare prin trailere pentru
divertisment, sport, concerte, ştiri privind
celebrităţi şi divertisment, servicii de promovare
privind educaţie, jocuri, activităţi, concursuri,
evenimente, organizare şi desfăşurare de
expoziţii şi competiţii cu scop publicitar.
38. Servicii de radio prin radiodifuzare, prin orice
mijloace, inclusiv internet, si in orice modalitati,
servicii de comunicatii si transmisie, respectiv
transmisie de voce, audio, sunet, video, imagini,
grafica, mesaje si date prin reletele de
telecomunicatii, retele de telecomunicatii fara
fir, internet, retele de servicii de informatii
si retele de date, servicii de transmisie,
respectiv servicii de transmisie prin cablu,
servicii de transmisie prin satelit, transmisie
electronica de continut de date, grafica, sunet
si video, transmisie si streaming de programe,
continut audio si vizual, si continut media de
divertisment prin retele de calculatoare globale
si prin retele de comunicatii fara fir, servicii
media mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive inclusiv spectatori pe telefoane
mobile si pcuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii on demand si
servicii de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de radio, stiri, continut
editorial.
41. Creatie, productie si distributie de programe
de radio, prin orice mijloace, creatie, productie si
distributie de inregistrari sonore si vizuale, prin
orice mijloace, furnizare de programe de radio,
servicii de entertainment (divertisment), servicii
de creaţie, productie, furnizare si distributie
de programe multimedia, servicii de informare
privind divertismentul, creatie, productie,
furnizare si distributie jocuri interactive, servicii
de creaţie, productie si comunicare de
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divertisment, stiri si servicii educationale printr-
o retea globala de comunicare de natura
unor pagini de internet afisand o varietate de
informatie de divertisment de interes general cu
privire la divertisment, aducatie, antrenamente,
sport, sanatate, cultura, inclusiv filme, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, furnizarea de informaţii cu privire
la divertisment, filme, documentare, radio,
materiale de promovare, trailere, sport, concerte,
competitii, celebritati, stiri de divertisment,
programe, educatie, jocuri, cultura, timp liber,
activitati, sanatate, concursuri si evenimente,
organizare, productie si prezentare de showuri,
competitii, spectacole de jocuri, concerte,
expozitii, evenimente, concursuri, evenimente
de scena, reprezentatii teatrale, reprezentatii
live, furnizare de informatii si servicii de
consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────

(210) M 2021 03161
(151) 16/04/2021
(732) ANTENA 3 SA, B-DUL DIMITRIE

POMPEIU, NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA
14, PARTER, SECTORUL 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
În fața națiunii

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

35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar în cadrul
emisiunilor tv, emisiunilor de radio, ori pe site-
uri web, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, postarea de afişe și anunțuri

publicitare, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, calcularea cotei de audiență
pentru emisiuni de radio și televiziune, servicii de
aşezare în pagină în scopuri publicitare, scrierea
și publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, sondaje de opinie, relaţii publice, servicii
de telemarketing.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, difuzarea
prin intermediul televizorului, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, transmiterea
de programe și emisiuni de televiziune
prin satelit, difuzare de programe și
emisiuni de televiziune și/sau de radio prin
intermediul internetului, servicii de transmisie
de programe de televiziune în sistem pay-
per-view, comunicaţii prin terminalele de
calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, servicii
de teleconferinţă, servicii de videoconferinţă,
transmiterea fişierelor digitale, transmisia video
la cerere, furnizarea de camere de chat pe
internet.
41. Producţia de programe de radio şi de
televiziune, producţia de emisiuni de radio
şi de televiziune, producția de talk-show-
uri de televiziune și de radio, divertisment
radio, divertisment de televiziune, servicii
de instruire prin intermediul emisiunilor de
radio sau de televiziune, organizarea de
concursuri televizate, prezentare de programe
de televiziune, servicii ale studiourilor de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
pregătire de programe de televiziune, producție
de filme pentru televiziune, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, producție de
efecte speciale pentru televiziune, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
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servicii de studiouri de înregistrare, scrierea
de scenarii, altele decât cele publicitare,
închirierea de decoruri pentru studiouri de
televiziune, furnizarea de filme şi programe
de televiziune, nedescărcabile, prin servicii
de transmitere de video la cerere (video-on-
demand), găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la televiziune
sau radio, producere de programe de televiziune
în vederea difuzării pe dispozitive mobile,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
reportaje fotografice, fotografie, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, servicii
de publicare online, servicii de publicare
multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea și coordonarea
conferințelor, congreselor și simpozioanelor,
dublări, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, microfilmare, prezentarea
prestaţiilor live, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, scenarii,
altele decât cele publicitare, intervievarea
personajelor contemporane în scopuri educative
sau de divertisment.

───────

(210) M 2021 03162
(151) 16/04/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)

one LAKE CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.05

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

(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
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
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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.

───────
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(210) M 2021 03163
(151) 16/04/2021
(732) EDEN BARABANT SRL, STR.

TABEREI, NR. 4, JUDEŢ ALBA,
BARABANT, ALBA, ROMANIA

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

(540)

EDEN SERVICII FUNERARE

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 04.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Furnizare de locuri de veci sau cavouri,
consiliere în perioada de doliu, servicii
astrologice și spirituale, sprijin în perioada
de doliu, servicii religioase, servicii funerare,
organizarea de ceremonii funerare, servicii
de incinerare, servicii de mumificare, servicii
de îmbălsămare, servicii funerare conexe
incinerării, organizare de întruniri ale familiilor
îndoliate pentru comemorarea morții unei
persoane dragi.

───────

(210) M 2021 03164
(151) 16/04/2021
(732) SC UPGRADECENTER SRL, B-

DUL DIMITRIE POMPEIU NR. 10A,
CLĂDIREA CONECT I, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

Upgrade Academy Global

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), furnizarea de informaţii în
domeniul educaţie, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
consiliere în carieră.

───────
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(210) M 2021 03165
(151) 16/04/2021
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

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

(540)

Like fm

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ffe20a,HEX #ffe606), verde (HEX
#34c898, HEX #1f2d2d)

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

35. Publicitate şi promovare radio, producţie de
publicitate radio, oferite inclusiv prin internet şi
prin orice reţele de de comunicaţii electronice,
servicii de promovare de divertisment, filme,
programe prin materiale de promovare,
servicii de promovare prin trailere pentru
divertisment, sport, concerte, ştiri privind
celebrităţi şi divertisment, servicii de promovare
privind educaţie, jocuri, activităţi, concursuri,
evenimente, organizare şi desfăşurare de
expoziţii şi competiţii cu scop publicitar.
38. Servicii de radio prin radiodifuzare, prin orice
mijloace, inclusiv internet, si in orice modalitati,
servicii de comunicatii si transmisie, respectiv
transmisie de voce, audio, sunet, video, imagini,
grafica, mesaje si date prin reletele de
telecomunicatii, retele de telecomunicatii fara
fir, internet, retele de servicii de informatii
si retele de date, servicii de transmisie,
respectiv servicii de transmisie prin cablu,
servicii de transmisie prin satelit, transmisie
electronica de continut de date, grafica, sunet
si video, transmisie si streaming de programe,
continut audio si vizual, si continut media de
divertisment prin retele de calculatoare globale
si prin retele de comunicatii fara fir, servicii
media mobile de natura transmisiilor electronice,

radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive inclusiv spectatori pe telefoane
mobile si pcuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii on demand si
servicii de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de radio, stiri, continut
editorial
41. Servicii de creatie, productie si distributie
de programe de radio, prin orice mijloace
servicii de creatie, productie si distributie de
inregistrari sonore si vizuale, prin orice mijloace
furnizare de programe de radio servicii de
entertainment (divertisment) creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia
servicii de informare privind divertismentul
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive creatie, productie si comunicare de
divertisment, stiri si servicii educationale printr-
o retea globala de comunicare de natura
unor pagini de internet afisand o varietate de
informatie de divertisment de interes general cu
privire la divertisment, aducatie, antrenamente,
sport, sanatate, cultura, inclusiv filme, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts
si webcasts furnizarea de informatii cu privire
la divertisment, filme, documentare, radio,
materiale de promovare, trailere, sport, concerte,
competitii, celebritati, stiri de divertisment,
programe, educatie, jocuri, cultura, timp liber,
activitati, sanatate, concursuri si evenimente
organizare, productie si prezentare de showuri,
competitii, spectacole de jocuri, concerte,
expozitii, evenimente, concursuri, evenimente
de scena, reprezentatii teatrale, reprezentatii
live, în scop cultural, educaţional sau de
divertisment furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────
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(210) M 2021 03166
(151) 16/04/2021
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

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

(540)

Like fm 88.0 BUCURESTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ffe20a,HEX #ffe606), verde (HEX
#34c898, HEX #1f2d2d)

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

35. Publicitate şi promovare radio, producţie de
publicitate radio, oferite inclusiv prin internet şi
prin orice reţele de de comunicaţii electronice,
servicii de promovare de divertisment, filme,
programe prin materiale de promovare,
servicii de promovare prin trailere pentru
divertisment, sport, concerte, ştiri privind
celebrităţi şi divertisment, servicii de promovare
privind educaţie, jocuri, activităţi, concursuri,
evenimente, organizare şi desfăşurare de
expoziţii şi competiţii cu scop publicitar.
38. Servicii de radio prin radiodifuzare, prin orice
mijloace, inclusiv internet, si in orice modalitati,
servicii de comunicatii si transmisie, respectiv
transmisie de voce, audio, sunet, video, imagini,
grafica, mesaje si date prin reletele de
telecomunicatii, retele de telecomunicatii fara
fir, internet, retele de servicii de informatii
si retele de date, servicii de transmisie,
respectiv servicii de transmisie prin cablu,
servicii de transmisie prin satelit, transmisie
electronica de continut de date, grafica, sunet
si video, transmisie si streaming de programe,
continut audio si vizual, si continut media de
divertisment prin retele de calculatoare globale
si prin retele de comunicatii fara fir, servicii
media mobile de natura transmisiilor electronice,

radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive inclusiv spectatori pe telefoane
mobile si pcuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii on demand si
servicii de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de radio, stiri, continut
editorial
41. Servicii de creatie, productie si distributie
de programe de radio, prin orice mijloace,
servicii de creatie, productie si distributie de
inregistrari sonore si vizuale, prin orice mijloace,
furnizare de programe de radio, servicii de
entertainment (divertisment), creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive, creatie, productie si comunicare
de divertisment, stiri si servicii educationale
printr-o retea globala de comunicare de natura
unor pagini de internet afisand o varietate de
informatie de divertisment de interes general cu
privire la divertisment, aducatie, antrenamente,
sport, sanatate, cultura, inclusiv filme, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, furnizarea de informatii cu privire
la divertisment, filme, documentare, radio,
materiale de promovare, trailere, sport, concerte,
competitii, celebritati, stiri de divertisment,
programe, educatie, jocuri, cultura, timp liber,
activitati, sanatate, concursuri si evenimente,
organizare, productie si prezentare de showuri,
competitii, spectacole de jocuri, concerte,
expozitii, evenimente, concursuri, evenimente
de scena, reprezentatii teatrale, reprezentatii
live, în scop cultural, educaţional sau de
divertisment, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────
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(210) M 2021 03167
(151) 16/04/2021
(732) ROXANA BLENCHE, STR. MIRON

COSTIN NR.3, JUD. MARAMUREŞ,
BAIA MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

BlenChef

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 11.01.03

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

clase:
29. Extracte din carne, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, aperitive congelate constând în
principal din fructe de mare, alimente refrigerate
constând în principal din pește, caviar, conserve
de fructe de mare, conserve de pește, conserve
din pește, crustacee, cu excepția celor vii, file
de pește, fructe de mare sărate și fermentate
(jeotgal), fructe de mare în conservă, icre
preparate pentru consum uman, melci preparați
pentru consum uman, mâncăruri pe bază de
pește, pateuri de pește, pește, pește marinat,
pește în conservă, produse din fructe de mare,
produse din pește preparate, pentru consum
uman, produse din carne preparate, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne și
produse din carne, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate obținute din
carne de pui (care conțin în principal carne de
pui), carne de vânat, vânat, conserve din carne
de vânat, mâncăruri preparate care constau
integral sau în principal din vânat, supe și baze
de supă, extracte din carne, produse lactate
și înlocuitori, pește, fructe de mare și moluște,
nu vii, ouă și produse din ouă, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
pui preparat, pateuri din carne de pui, mâncăruri
gătite constând în principal din carne de pui,

mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui.
30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă,
produse de patiserie din legume și carne,
plăcinte cu vânat, garnituri asezonate pentru
carne, pește, vânat, plăcinte cu carne de
pui, sanvisuri continand carne de pui, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți sărați condimentați, boabe de cafea
învelite în zahăr, brioșe cu fructe, bucăți
de jeleu dulce din pastă de fasole roșie
(yohkan), cozonaci, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, deserturi preparate (produse
de cofetărie), deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, jeleuri de fructe
(cofetărie), pâine, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), tiramisu.
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de
masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, cazare temporară, furnizare
de cazare temporară, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de bufete cu autoservire, servicii
oferite de ceainării, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în internet-cafe, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii oferite
de restaurante de delicatese, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii de
cluburi cu restaurante private, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
organizare de banchete, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de somelier, servicii
în domeniul gustărilor, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii prestate de cluburi
de noapte (furnizare de produse alimentare),
servicii oferite de snack-baruri.

───────
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(210) M 2021 03168
(151) 16/04/2021
(732) MARCEL-NELU MARIAN, ALE.

PLOPILOR NR. 4, BL. 2A1, SC. 1,
ET. 4, AP. 30, JUD. HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

MARIAN
ADVENTURES N E S W

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 09.09.10; 06.06.03

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

clase:
35. Publicitate, servicii de publicitate si de
marketing furnizate prin bloguri
38. Comunicare prin bloguri online, furnizarea
accesului la blog-uri, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, continut creat de utilizatori,
continut audio si de informatii, furnizare de spatii
de chat online pentru transmiterea de mesaje,
comentarii si continut multimedia intre utilizatori,
furnizarea de forumuri online, furnizare de
forumuri online pentru transmiterea de mesaje
intre utilizatorii de calculatoare
39. Servicii de turism, furnizarea de informatii
despre calatorii, consultanta in legatura cu
calatoriile, furnizare de informatii pe internet
despre calatorii
41. Servicii de scriere pentru bloguri altele decât
cele publicitare, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale.
42. Gazduire de continut digital, si anume jurnale
si bloguri online, proiectare si actualizare de
pagini principale si de site-uri web, proiectare si

realizare de pagini principale si de site-uri web,
creare de site-uri pe internet

───────

(210) M 2021 03169
(151) 16/04/2021
(732) AMARINO SRL, STR. DUILIU

ZAMFIRESCU, NR. 47A, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

PARADIS vacanţe de vis
(591) Culori revendicate:albastru ( Pantone

3035, Pantone 7712 C, Pantone
7711 C C, Pantone 3115 C), galben
( Pantone 123 C), maro (Pantone 144
C)

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrare a afacerilor pentru
complexuri cu piscine de înot, administrare
a afacerilor pentru o companie aeriană,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru restaurante, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii de
marketing în domeniul călătoriilor, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor, consultanță în
managementul afacerilor în domeniul călătoriilor
în interes de serviciu, abonamente la servicii de
baze de date prin telecomunicatii, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
administrarea vânzărilor, analiză de preț, cotații
de preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, evaluare
prin compararea prețurilor la cazare, furnizarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/04/2021-18/04/2021

de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
furnizare de informații pentru compararea
tarifelor hoteliere, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, informații și asistență comerciale pentru
consumatori, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, intermedierea de contacte
comerciale și economice, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, prelucrare
electronică a comenzilor, servicii de achiziții,
servicii de comenzi online, vânzare prin licitație
publică, activități publicitare, în special cu
privire la rețele de telematică și de telefonie,
anunțuri clasificate, analize publicitare, analiza
impactului publicității, compilare de anunțuri
publicitare, campanii de marketing, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, furnizare de servicii
publicitare, furnizare de informații publicitare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, intermediere publicitară,
marketing comercial (în afară de comercializare),
optimizarea motoarelor de căutare, marketing
pentru evenimente, marketing promoțional,
plasare de reclame, organizarea de publicitate,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, administrare de programe hoteliere
de stimulare ale terților, management de hoteluri
pentru terți, servicii de consultanță privind
administrarea hotelurilor și managementul
hotelier, servicii publicitare pentru hoteluri,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, evaluarea comparativă (evaluarea
practicilor de organizare a afacerilor), servicii de
evaluare comparativă, servicii de comparare a
prețurilor
36. Servicii de asigurare, servicii de depunere
în casete valorice, servicii imobiliare, servicii
de evaluare, asigurări, furnizarea de cartele
preplătite și jetoane de valoare, acordare
de finanțare pentru dezvoltarea imobiliară,
administrare de bunuri imobiliare, acordare
de finanțare pentru promovarea imobiliară,
administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de imobile, administrare de
portofolii de proprietăți, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, agențiile imobiliare, agenții de cazare

(proprietăți imobiliare), colectarea chiriilor,
agenții imobiliare, furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), consultanță
imobiliară, furnizare de cazare permanentă,
finanțarea proiectelor de dezvoltare imobiliară,
închirieri de locuințe (apartamente), gestiunea
imobilelor, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, punere la dispoziție de locuințe,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
locații pentru divertisment, servicii fiduciare
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii de localizare de apartamente pentru
terți (cazare permanentă), servicii de tip garanții
(escrow) pentru bunuri imobiliare, servicii de
împrumuturi imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, furnizarea de asigurări de
vacanță, evaluare de proprietăți, închiriere de
case, servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea
de apartamente, închiriere de apartamente,
asigurare pentru cazare la hotel.
39. Planificarea călătoriilor, agenții de rezervare
a călătoriilor, servicii de agenție pentru
organizarea călătoriilor, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
de pachete de vacanță pentru organizarea
călătoriilor, furnizare de informații despre
planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre planificarea și rezervarea
călătoriilor cu avionul, prin mijloace electronice,
parcare și depozitare de vehicule, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere
în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, parcare și
depozitare vehicule, ancorare, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, distribuție prin conducte
și cabluri, navigație (poziționare, marcarea
traseului și a rutei), organizare de transport
și călătorii, organizarea transportării, pilotaj,
ridicarea încasărilor din distribuitoare automate,
servicii de linii aeriene, servicii de binefacere,
respectiv asigurarea transportului, servicii
aeriene de transport, servicii de îmbarcare
pentru pasageri, în aeroport, servicii de
organizare a transportului, servicii de șoferi,
servicii de transport oceanic, servicii de transport
pe calea ferată (charter), servicii de transport
rutier, servicii de tranzit, servicii de zboruri
charter, servicii pentru pasageri și încărcături,
transport aerian, transport terestru, transportul
cu mașina blindată, transportul pasagerilor,
transport și livrare de bunuri, croaziere cu vase
de agrement, coordonare de tururi turistice,
emitere de bilete de călătorie, însoțirea de
călători, organizare de expediții, organizare de
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rute turistice, organizare de excursii și croaziere,
organizare de excursii cu autocarul, organizare
de călătorii de vacanță, organizare de călătorii
de afaceri, organizare de croaziere, organizare
de călătorii în străinătate, organizare de călătorii
în străinătate în scopuri culturale, organizarea
de excursii, organizarea de călătorii, organizarea
de croaziere, organizare de zboruri, organizare
de tururi, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, organizarea transportului
de pasageri cu trenul, organizarea de tururi
cu autobuzul, organizarea de transport pe
perioada vacanței, organizări de circuite turistice,
rezervări pentru călătorii, servicii de check-in
în aeroporturi, servicii de consultanță privind
itinerariile de călătorie, servicii de bilete de avion,
servicii de consultare a orarelor de călătorie,
servicii de rezervări pentru călătorii, servicii de
planificare de itinerarii, servicii de turism, servicii
de vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii, transport de călători, servicii regulate de
linii aeriene de pasageri, transportul pasagerilor
și bagajelor acestora, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii de
rezervări pentru călătorii de vacanță, rezervare
de călătorii și tururi de vacanță, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii de
o zi, organizarea de călătorii, servicii de ghizi
de turism, servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor.
41. Organizare și coordonare de cursuri
educative în domeniul industriei turismului,
furnizare de cursuri educative referitoare la
sectorul călătoriilor, servicii de editare, întocmire
de rapoarte și redactare de textealtele decât
cele publicitare, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de excursii
pentru divertisment, publicare multimedia,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, coordonare de evenimente
de divertisment, organizare de evenimente
de recreere, organizare și coordonare de
evenimente sportive, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii oferite de ateliere
recreative, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, coordonare de activități de
divertisment, coordonare de activități culturale,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, divertisment on-line, divertisment
interactiv, furnizare de centre de recreere,
furnizare de imagini online nedescărcabile,

furnizare de instalații de karaoke, furnizare de
instalații pentru divertisment, furnizare facilităților
de recreere pentru cluburi, furnizare de instalații
de divertisment în hoteluri, furnizare de spații
pentru recreere, furnizare de servicii recreative
acvatice, furnizare de servicii de karaoke,
furnizare de servicii de divertisment în club,
spectacole de varietăţi (music-hall), servicii de
jocuri de noroc, organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de curse automobilistice, de tururi
și de evenimente de curse, organizare de
cluburi de fani, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri cu scop cultural, educațional
sau de divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de evenimente recreative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare
de webinare, organizare de tururi ghidate,
planificarea de petreceri, parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
servicii de disk jockey, servicii de divertisment
furnizate de hoteluri, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de informații
și consultanță cu privire la divertisment, servicii
de spectacole în direct, servicii educative și de
instruire, servicii recreative legate de drumeții
și camping, servicii sportive și de fitness,
tabere de vară (divertisment și educație), turnee
sub formă de servicii de divertisment, servicii
ale agențiilor de bilete, editare de cărți și
recenzii, furnizare de publicații on-line, furnizare
de publicații electronice, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, organizare de petreceri, organizare
de carnavaluri, cursuri de pregătire în industria
turismului.
43. Prestare de servicii de informații despre
cazare pe timpul călătoriilor și servicii de agenții
pentru rezervarea cazării pe timpul călăloriilor,
oferite călătorilor, furnizare de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru vacanțe,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
evaluare locuri de cazare pe timp de vacanță,
evaluare de cazare hotelieră, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, servicii de creşă,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/04/2021-18/04/2021

facilitate de îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei,
servicii oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, închiriere de
camere, furnizare de instalații pentru parcuri
de rulote, închiriere de pavilioane, închiriere de
corturi, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
ale agențiilor de cazare, organizare de cazare
temporară, servicii oferite de fast-fooduri, servicii
oferite de ceainării, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, preparare de
mâncăruri, servicii oferite de localuri tip snack-
bar, organizare de mese la hoteluri, servicii
oferite de pizzerii, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii
ale bistrourilor, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii de local public, servicii
de mâncare la pachet, servicii de terasă
berărie, servicii de somelier, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servicii în domeniul gustărilor, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii oferite
de snack-baruri, servicii hoteliere, furnizare de
găzduire temporară în locuințe, servicii oferite de
case de oaspeți (cazare şi mâncare), agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), asigurare de spații de
cazare pentru turiști, servicii oferite de case de
vacanță, furnizare de terenuri special amenajate
pentru staționarea caravanelor, servicii oferite
de hanuri turistice, servicii de cazare în stațiuni
turistice, închiriere de case de vacanță, închiriere
de cazare temporară în case și apartamente
de vacanță, spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de catering, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, servicii de cazare pentru
evenimente, rezervare pe internet de cazare
temporară, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, intermediere de spații de cazare
pentru membrii, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
de schimb de locuri de cazare (time-share),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii ale
agențiilor de rezervare de locuri de cazare (time-
share).

───────

(210) M 2021 03170
(151) 16/04/2021
(732) GENIUS WEB SRL, STR

RAPSODIEI NR.5, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
GENIUSWEB

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

9. Servere pentru găzduirea site-urilor web,
servere pentru baze de date informatizate,
software pentru servere de cloud, software
pentru servere de comunicații, software pentru
servere de fișiere, software pentru servere
de aplicații, software pentru servere pentru
imprimante, servere pentru automatizarea
locuinței, software pentru servere proxy,
software pentru servere media, software
pentru servere virtuale, servere de comunicații
(hardware de calculator), software pentru
servere de baze de date, software pentru servere
de poștă electronică, software pentru aplicații
web și servere, software de securitate
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, servicii de dezvoltare de pagini
web, servicii de proiectare de pagini web,
servicii pentru testarea utilizabilității paginilor
web, servicii de proiectare și creare de pagini
web, servicii de creare de pagini web de internet,
servicii de testare a gradului de încărcare a
site-urilor web, creare de pagini web stocate
electronic pentru servicii online și pe internet,
servicii de administrare de site-uri web și hosting
online pentru terți, creare și design de indexuri
de informații bazate pe site-uri web pentru alte
persoane (servicii de tehnologia informației),
găzduirea site-urilor de internet (site-uri web),
găzduirea site-urilor informatice, găzduire de
site-uri web pentru terți, găzduire de site-uri
pentru dispozitive mobile, găzduirea unui site
web online pentru crearea și găzduirea de
micro site-uri web pentru afaceri, găzduire de
spații de stocare pentru site-uri web, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, creare, întreținere și găzduire de
site-uri web pentru alte persoane, găzduire și
închiriere de spațiu de memorie pentru site-
uri web, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
cercetare privind securitatea, servicii pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/04/2021-18/04/2021

securitatea datelor, consultanță profesională
privind securitatea calculatoarelor, securitate,
protecție și reconstituire it, consultanță cu
privire la securitatea datelor, servicii de
autentificare pentru securitatea informatică,
consultanță în materie de securitate informatică,
servicii de securitate a datelor (paravane de
protecție (firewall)), supraveghere de sisteme
informatice în scopuri de securitate, teste
de securitate referitoare la echipamentele
de ridicare, servicii de monitorizare a
sistemelor de securitate informatică, programare
pentru calculatoare pentru securitatea datelor
electronice, consultanță cu privire la securitatea
pe internet, consultanță în domeniul software-
ului de securitate, închiriere de programe
de securitate pe internet, programare de
programe de securitate pe internet, proiectare
și dezvoltare de sisteme de securitate a
datelor electronice, proiectare și dezvoltare
de programe de securitate pe internet,
prestare de servicii de securitate pentru
rețelele de calculatoare, accesul la calculatoare
și tranzacțiile computerizate, servicii de
securitatea calculatoarelor pentru protecția
contra accesului ilegal în rețele, servicii de
securitate informatică sub forma furnizării de
certificate digitale, administrare de servere,
închirierea serverelor web, administrare de
servere de la distanță, administrare de servere
pentru poștă electronică, proiectare și dezvoltare
de software de operare pentru rețele de
calculatoare și servere, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru rețele de calculatoare
și servere, închiriere de spațiu de memorie
pe servere pentru găzduirea de buletine
informative electronice, închiriere de software de
operare pentru rețele de calculatoare și servere,
programare de software de operare pentru rețele
de calculatoare și servere, găzduire de servere
și software pentru controlul accesului ca serviciu
(acaas), design grafic, design vizual, design
pentru magazine, design de produs, design
artistic comercial, design pentru indicatoare,
design de modele, design pentru restaurante,
design de mobilier, design de ambalaje
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
servicii de siguranță, salvare, securitate și control

───────

(210) M 2021 03171
(151) 16/04/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUD. TIMIŞ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

(540)

RAFTUL VINARULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 19.07.01

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

33. Vinuri
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de comerț cu amănuntul, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
promovare a vânzărilor, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, distribuire
de eșantioane, demonstratii cu produse, toate
aceste servicii in legătură cu vinurile

───────
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(210) M 2021 03173
(151) 18/04/2021
(732) JRV EXCLUSIVE SRL, STR. SG.

LATEA GH. NR. 9, BL. C74, AP.
17, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BestLabels COMPLETE
SOLUTIONS FOR

CLOTHING LABELING B L

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.13

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

16. Etichete din carton, etichete din hârtie sau
carton, etichete de agățat din hârtie, etichete din
hârtie
18. Etichete din piele
24. Etichete textile imprimate, etichete textile
pentru marcarea confecțiilor, markere (etichete)
din material textil pentru țesături, etichete textile
pentru identificarea articolelor de îmbrăcăminte,
etichete din materiale textile pentru prindere
pe lenjerie, etichete din materiale textile pentru
prindere pe haine, etichete din materiale textile
pentru coduri de bare, etichete textile.

───────


