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Cereri Mărci publicate în 24/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 08257 17/11/2021 ARMADA SECURITY ARMADA SECURITY

2 M 2021 08258 17/11/2021 LAURENȚIU - CORNEL
COSTACHE

100 NATURA

3 M 2021 08259 17/11/2021 CRISTIAN ALEXANDRU
PETRESCU

Atelier Cristian Petrescu

4 M 2021 08260 17/11/2021 MAISON MEX SRL MAISONMEX

5 M 2021 08261 17/11/2021 IULIUS NISTOR DR-ONLINE

6 M 2021 08262 17/11/2021 HERMANN DENTAL
TECHNOLOGY SRL

Urs Artur

7 M 2021 08263 17/11/2021 ALEXANDRU MACARIE
BOGDAN MACARIE

Allegria Hotel

8 M 2021 08264 17/11/2021 ALEXANDRU MACARIE
BOGDAN MACARIE

ALLEGRIA RESTAURANT

9 M 2021 08265 17/11/2021 FLORIANA - DANIELA
POPESCU

STARS OF SONG

10 M 2021 08266 17/11/2021 S.C. SMART TOTAL VENDING
SRL

SMART VENDING

11 M 2021 08268 17/11/2021 INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
MEDICO-MILITARA
CANTACUZINO

Polidin Oro Forte cu vitamina C

12 M 2021 08269 17/11/2021 SILVANITY MARKET TOOLS

13 M 2021 08270 17/11/2021 PLZENSKÝ PRAZDROJ, A.S. VELKOPOPOVICKÝ KOZEL
1874 DARK

14 M 2021 08271 17/11/2021 S.C. CLASIC CAB S.R.L. t

15 M 2021 08272 17/11/2021 VIILE BUDUREASCA SRL LEGĂMÂNT

16 M 2021 08273 17/11/2021 CĂTĂLIN-MIHAIL PRIPAS
GHEORGHE-EDUARD
DIACONU
ANDREI-DANIEL CRUCERU
RĂDUCU-GABRIEL CRUCERU

citypack

17 M 2021 08274 17/11/2021 TUCANO COFFEE GLOBAL
SRL

TUCANO PINK

18 M 2021 08275 17/11/2021 FRANKFURT IMPEX PROD SRL CARPATIC LAMB

19 M 2021 08278 17/11/2021 STRELITZIA EVENTS SRL DATINI CULINARE
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(210) M 2021 08257
(151) 17/11/2021
(732) ARMADA SECURITY, STR.

ISTRIEI NR. 28, CAMERA 1,
BL. 42, SC. 1, ET. 4, AP. 25,
SECTOR 3 , BUCURESTI , 031948,
ROMANIA

(540)

ARMADA SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 24.01.09; 24.11.25;
03.07.01; 26.01.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#DCAC3C, #EDE094, #5C440C,
#A68D51, #D4D4A4, ), albastru
(HEX #2C2D52, #00022D), alb (HEX
#FFFFFF)

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

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

───────

(210) M 2021 08258
(151) 17/11/2021
(732) LAURENȚIU - CORNEL

COSTACHE, STRADA DOAMNA
CHIAJNA NR. 25, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

100 NATURA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13; 02.09.01

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare,
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condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2021 08259
(151) 17/11/2021
(732) CRISTIAN ALEXANDRU

PETRESCU, STR. ARDEALULUI
NR.14, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Atelier Cristian Petrescu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.

───────

(210) M 2021 08260
(151) 17/11/2021
(732) MAISON MEX SRL, ȘOS. FABRICA

DE GLUCOZĂ NR. 21, ETAJ 2,
BIROU 5, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CIPI Popa Ștefan Alexander, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MAISONMEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

11. Radiatoare de încălzire, încălzitoare
pentru exterior, lavoare pentru spălat mâinile
(componente ale instalațiilor sanitare), chiuvete.
18. Umbrele pentru soare, umbrele de grădină.
20. Mobilier, mobilier pentru grădină, seturi de
mobilier pentru grădină, mese și scaune pentru
grădină, magazii de depozitare pentru grădină
(containere nemetalice pentru depozitare),
fotolii, canapele, măsuțe cafea pentru grădină,
șezlonguri pentru grădină, elemente mobile,
respectiv: decorațiuni pentru grădină, mobilier
pentru baie, lavoar pentru baie, seturi de mobilier
pentru baie, oglinzi, oglinzi pentru baie, suporturi
pentru umbrele, coșuri de copii/leagăne.
22. Hamace.
28. Balansoare/leagăne de grădină.

───────
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(210) M 2021 08261
(151) 17/11/2021
(732) IULIUS NISTOR, SAT SNAGOV,

STR. ZORELELOR NR. 26, JUD.
ILFOV, COMUNA SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

DR-ONLINE

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17; 02.09.01; 19.13.22

(591) Culori revendicate:roșu, roz, maro,
vișiniu, alb

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

9. Aplicație software descărcabilă pentru servicii
de rețele sociale prin internet, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă,
software și platforme digitale de telefonie,
aplicații software, aplicații software descărcabile,
software pentru planificare, software interactiv
pentru afaceri, software pentru comunicarea
de date, software pentru furnizori de soluții
digitale, software interactiv pentru baze de
date, software de calculator pentru căutarea
de date, software de marketing pentru motoare

de căutare, software pentru managementul
relațiilor cu clienții (CRM), software de calculator
descărcabil pentru gestionarea datelor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, software pentru administrarea de
date și fișiere și pentru baze de date, software
care permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare și
de stocare fără conținut, platforme de software
de calculator înregistrate sau descărcabile,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, platforme
de editare colaborativă în timp real (software
RTCE) înregistrate sau descărcabile, publicații
electronice descărcabile, publicații electronice
interactive, publicații care pot fi descărcate,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat.
38. Furnizarea accesului la platforme pe
internet, furnizarea accesului la platforme sau
portaluri pe internet, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisie on-line de publicații electronice,
servicii de comunicare online, transmisie de
informații online, furnizarea de forumuri online,
servicii de comunicare prin bloguri online.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, 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,
găzduire de platforme pe internet, dezvoltare
de platforme de calculatoare, găzduire de
platforme de comunicații pe internet, programare
de software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
stocare de date online, găzduire de facilități
on-line pentru efectuarea de discuții interactive,
programare de software educativ, programare
de pagini web, programare de software
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de calculator pentru citirea, transmiterea și
organizarea datelor.

───────

(210) M 2021 08262
(151) 17/11/2021
(732) HERMANN DENTAL

TECHNOLOGY SRL, STR. EUGEN
IONESCO NR. 4, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)
Urs Artur

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

32. Băuturi nealcoolice.
───────

(210) M 2021 08263
(151) 17/11/2021
(732) ALEXANDRU MACARIE, STR. DR.

AUREL VLAD NR. 33, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA
BOGDAN MACARIE, MICEȘTI,
STR. ORIZONT 6 NR. 13, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

(740) STRENC SOLUTIONS FOR
INNOVATION SRL, STR.
LUJERULUI NR. 6, BLOC 100,
SCARA B, ETAJ 3 AP. 56,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Allegria Hotel

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.01.03; 26.01.18;
26.11.03; 26.11.05; 26.11.12; 25.01.05

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor
hoteliere.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Servicii de divertisment, servicii de discotecă
(divertisment).
43. Servicii hoteliere, servicii de unități de
cazare, servicii de restaurant.

───────
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(210) M 2021 08264
(151) 17/11/2021
(732) ALEXANDRU MACARIE, STR.

DR. AUREL VLAD NR. 33,
JUDETUL ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA
BOGDAN MACARIE, STR.
ORIZONT 6 NR. 13, JUDETUL
ALBA, LOC. MICESTI (MUN. ALBA
IULIA), ALBA, ROMANIA

(740) STRENC SOLUTIONS FOR
INNOVATION, STR. LUJERULUI
NO.6, BLOC 100 SCARE B ETAJ 3
APT.56, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ALLEGRIA RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.07.25

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

clase:
35. Publicitate.
41. Servicii de divertisment, servicii de discoteca
(divertisment).
43. Servicii de restaurant, servicii de unitati de
cazare.

───────

(210) M 2021 08265
(151) 17/11/2021
(732) FLORIANA - DANIELA POPESCU,

STR. BORDEA POENARU NR.1,
BL.A11, SC.E, AP.11, JUDETUL
ARGES, CÂMPULUNG, 115100,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
STARS OF SONG

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

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

───────

(210) M 2021 08266
(151) 17/11/2021
(732) S.C. SMART TOTAL VENDING

SRL, STR. TURNU MAGURELE,
NR.19, BL.S1, SC.1, ET.8,
AP.240, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
SMART VENDING

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

7. Automate (distribuitoare automate),
distribuitoare automate (acționate cu fise),
distribuitoare automate (acționate cu monede),
aparate de vending de cafea (distribuitoare
automate).
11. Aparate de cafea, aparate electrice de
prăjit cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
distribuitoare de băuturi încălzite electric,
unități distribuitoare pentru băuturi refrigerate
(altele decât pentru vânzare), echipamente
de distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), schimbătoare de căldură pentru
controlarea temperaturii băuturilor de la
distribuitoare automate, mașini electrice de
cafea espresso, mașini electrice de făcut cafea,
de uz casnic, filtre electrice de cafea, cafea
(filtre electrice de -), filtre de cafea electrice,
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percolatoare electrice de cafea, ibrice de cafea
electrice, fără fir, percolatoare de cafea pentru
uz casnic (electrice), capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, aparate pentru prăjit
cafea, mașini de cafea electrice, mașini de cafea
espresso, capsule de cafea goale, reîncărcabile.
30. Cafea, esențe de cafea cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale, ceai,
infuzii, altele decât cele medicinale, ceaiuri de
fructe, extracte de ceai, cacao, extracte de
cacao, înlocuitori de cafea, amestecuri pentru
băuturi care conțin cafea, ceai, ciocolată și
cacao, cafea, ceai, cacao și băuturi de ciocolată
fără alcool, preparate nealcoolice de cafea, ceai,
cacao și ciocolată gata de băutură, pudră de
cafea sub formă de capsule, ceai sub formă de
capsule, pudră de cacao sub formă de capsule,
pulbere pentru băuturi care conține cafea, cacao
și ceai sub formă de capsule.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de voiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electronice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu stimulente
sexuale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
răcire, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
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ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe de
mare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cacao, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, închiriere de standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori.

───────

(210) M 2021 08268
(151) 17/11/2021
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE
MEDICO-MILITARA
CANTACUZINO, SPLAIUL
INDEPENDENTEI, NR. 103,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Polidin Oro Forte

cu vitamina C

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

5. Produse farmaceutice, suplimente de uz
uman.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08269
(151) 17/11/2021
(732) SILVANITY, SAT SANTION,

COMUNA BORS NR. 343B,
JUDET BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

MARKET TOOLS

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.05; 26.11.12

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

7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și pentru
minerit.

───────
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(210) M 2021 08270
(151) 17/11/2021
(732) PLZENSKÝ PRAZDROJ, A.S.,

U PRAZDROJE 64/7 VÝCHODNÍ
PŘEDMĚSTÍ, PLZEN, 301 00,
CEHIA

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

(540)

VELKOPOPOVICKÝ
KOZEL 1874 DARK

(531) Clasificare Viena:
27.07.17; 27.05.17; 03.04.11; 05.07.02;
11.03.01; 26.01.03; 29.01.01; 29.01.07;
29.01.08

(591) Culori revendicate:Maro deschis, Maro
inchis, Alb, Rosu, Bej, Portocaliu,
Negru

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

32. Bere, bere (ale), bere neagră englezească
(porter), bere brună (stout), bere blondă (larger),
bere cu conținut scăzut de alcool, bere
fără alcool, băuturi slab alcoolizate, băuturi
nealcoolice.

───────

(210) M 2021 08271
(151) 17/11/2021
(732) S.C. CLASIC CAB S.R.L., STR.

NOVACI NR. 11, BL. P33, SC.
2, ET. N4, AP. 47, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

t

(531) Clasificare Viena:
27.05.21; 29.01.12; 26.04.01

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

clase:
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2021 08272
(151) 17/11/2021
(732) VIILE BUDUREASCA SRL,

COM. GURA VADULUI NR. 472,
JUDEȚUL PRAHOVA, COM. GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
LEGĂMÂNT

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────

(210) M 2021 08273
(151) 17/11/2021
(732) CĂTĂLIN-MIHAIL PRIPAS, SAT

BOGDĂNEȘTI NR. 168, JUDEȚ
VÂLCEA, COMUNA BUJORENI,
VALCEA, ROMANIA
GHEORGHE-EDUARD DIACONU,
STR. EROILOR NR. 5, BL. A17,
SC. B, AP. 13, JUDEȚ VÂLCEA,
RÂMNICU-VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA
ANDREI-DANIEL CRUCERU, STR.
NICOLAE IORGA NR. 8, BL. A25,
SC. B, PARTER, AP. 1, JUDEȚ
VÂLCEA, RÂMNICU-VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA
RĂDUCU-GABRIEL CRUCERU,
STR. NICOLAE IORGA NR. 8, BL.
A25, SC. B, PARTER, AP. 1, JUDEȚ
VÂLCEA, RÂMNICU-VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

citypack

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.06; 26.01.03; 26.04.05

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

35. Servicii de agenție de publicitate, servicii de
comerț cu amănuntul, în magazine specializate,
cu privire la calculatoare, unități periferice și
software, servicii de comert cu amănuntul online
cu privire la calculatoare, unități periferice și
software, servicii de comert cu amănuntul prin
intermediul caselor de comenzi cu privire la
calculatoare, unități periferice și software.

───────
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(210) M 2021 08274
(151) 17/11/2021
(732) TUCANO COFFEE GLOBAL SRL,

STR. CALEA RAHOVEI NR. 240,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050897,
ROMANIA

(540)
TUCANO PINK

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 08275
(151) 17/11/2021
(732) FRANKFURT IMPEX PROD SRL,

STR PADURII NR 46 ET 1 CAM 1,
COM. BALOTESTI, JUDEŢ ILFOV,
SAT SAFTICA, ILFOV, ROMANIA

(540)
CARPATIC LAMB

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

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, malt.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2021 08278
(151) 17/11/2021
(732) STRELITZIA EVENTS SRL, BDUL.

REPUBLICII 2, BLOC O, SCARA C,
ETAJ P, AP.1, JUDEŢ IALOMIŢA,
URZICENI, IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)

DATINI CULINARE

(531) Clasificare Viena:
05.05.21; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de bar, agenţii de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii oferite de cafenele, servicii
de catering de alimente şi băuturi, servicii
oferite de restaurante, cazare temporară, servicii
oferite de snack-bar-uri, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi, servicii de cafenea, servicii
de restaurant, servicii de catering.

───────

41. Planificarea de recepții (divertisment),
servicii sportive și de fitness, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de discotecă (divertisment), furnizarea
servicilor de amuzament, organizarea şi
susţinerea concertelor, organizarea şi susţinerea
congreselor (instruire), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
simpozioanelor, organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale, prezentarea
reprezentaţiilor în direct, cluburi de noapte
(divertisment), organizarea balurilor, organizarea
competiţiilor (educaţionale sau de amuzament),
educaţie, planificarea petrecerilor (distracţii),
producţia de spectacole, furnizarea articolelor
de recreere, furnizarea de instruire, servicii de
club (divertisment sau educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, servicii de disc jockey
(divertisment), furnizarea de informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, organizare
de evenimente de divertisment, organizare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
sportive, producţia de programe de radio
şi de televiziune, producţia de emisiuni de
radio şi de televiziune, servicii de reporteri
de ştiri, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), furnizare
de informații despre divertisment, evenimente
de divertisment, evenimente culturale și
sportive, în rețele online și pe internet,
furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicare multimedia, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, planificarea de petreceri (divertisment),
fotografie, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea de facilităţi
sportive.



ERATĂ 
                                                            
 
 
            Referitor la depozitul M 2021 08032, din 09.11.2021, publicat în data de 
16.11.2021, acesta a fost publicat dintr-o eroare materială având în vedere faptul că 
solicitantul a retras depozitul de marcă înainte de publicare. 
 
                                                                                                           
 
 
 
 

 
 

Sanda Alexandru 


