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Cereri Mărci publicate în 25/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05959 18/08/2021 CLEVER BIZ S.R.L. FRESGO FOOD COFFEE

FRESH

3 M 2021 06026 18/08/2021 TURISM TRANSFĂGĂRĂŞAN
AAR SRL

CASA MEDIEVALA

4 M 2021 06027 18/08/2021 SC AVAL CASE SRL AVALCASE

5 M 2021 06028 18/08/2021 GHEORGHE PIPEREA PLATFORMA CIVICĂ ROMÂNIA
NESUPUSĂ

6 M 2021 06029 18/08/2021 GHEORGHE PIPEREA ALIANȚA CIVICĂ ROMÂNIA
NESUPUSĂ

7 M 2021 06030 18/08/2021 BUJOR DAN DAN BUJOR BAMBOO
MASSAGE

8 M 2021 06031 18/08/2021 KPMG ADVISORY SRL Profitax

9 M 2021 06032 18/08/2021 DM DROGERIE MARKT SRL dm-ul meu - App

10 M 2021 06033 18/08/2021 PROTECT PHONE SRL HYCRA

11 M 2021 06034 18/08/2021 HUNGANT ECONOMIC SRL HUNGANT

12 M 2021 06035 18/08/2021 S.C TRANSILVANIA TREK SRL beerow WORK SWEET WORK

13 M 2021 06036 18/08/2021 WEB DEALS SRL VAPS

14 M 2021 06037 18/08/2021 KPMG ADVISORY SRL KPMG Profitax

15 M 2021 06038 18/08/2021 SC SEVEN HILLS EVENTS SRL Seven Hills events

16 M 2021 06039 18/08/2021 CIPLA LIMITED ROBUMAY

17 M 2021 06040 18/08/2021 CIPLA LIMITED FENIBUPRO

18 M 2021 06041 18/08/2021 SONIC ARTS MUSIC SRL SONIC ARTS MUSIC

19 M 2021 06043 18/08/2021 KPMG ADVISORY SRL KPMG Corporate Tax Manager

20 M 2021 06044 18/08/2021 COMPLEX APICOL VECESLAV
HARNAJ S.A.

21 M 2021 06045 18/08/2021 ENDIVIA SRL Endivia quality is our priority

22 M 2021 06046 18/08/2021 SC NGR CAFFE SRL NGR CAFFE

23 M 2021 06047 18/08/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

K

24 M 2021 06048 18/08/2021 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
GLADIATORII BUCUREŞTI

GLADIATOR

2 M 2021 05994 16/08/2021 MIHAI CRISTIAN SAVA DELUXE BAND
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 06049 18/08/2021 DANUBIUS PUBLISHING

HOUSE SRL
ROMANIAN SYMPHONY WIND
ORCHESTRA

26 M 2021 06050 18/08/2021 SC COMPLEX BTT BASCOV SA star PLAZA

27 M 2021 06051 18/08/2021 VIOREL-IONEL BLAJUT Seven Hills events

28 M 2021 06052 18/08/2021 SC COMPLEX BTT BASCOV SA hotel star

29 M 2021 06053 18/08/2021 S.C. PILOT POWER TUNING
S.R.L.

FARFURIDI

30 M 2021 06054 18/08/2021 ASOCIAŢIA TIMIŞOARA 2021
- CAPITALA EUROPEANĂ A
CULTURII

2023 Timişoara 2023 Capitală
Europeană a Culturii

31 M 2021 06055 18/08/2021 PLUTOSH PLUTARD
PARTNERS S.R.L.

ISAN thai kitchen

32 M 2021 06056 18/08/2021 BIANCA-MARIANA FOLEA BEER HUB RO

33 M 2021 06058 18/08/2021 ALEXANDRU TORDAI CARGOSFALT

34 M 2021 06059 18/08/2021 EXCLUSIV M&S S.R.L. MIZUUMI

35 M 2021 06060 18/08/2021 RAZAND ONLINE AREAtech
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(210) M 2021 05959
(151) 18/08/2021
(732) CLEVER BIZ S.R.L., STR. POET

GRIGORE ALEXANDRESCU
NR.4-6, AP.49, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.III, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, LOC. FLOREȘTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

FRESGO FOOD
COFFEE FRESH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

30. Cafea boabe şi cafea preparată, cafea
verde, cafea aromată, cafea cu ciocolată, cafea
decafeinizată, extracte de cafea, concentrate de
cafea, amestecuri de cafea, alimente şi băuturi
pe bază de cafea, cafea cu gheaţă, substituite de
cafea, extracte substituite de cafea,
alimente şi băuturi pe bază de substituite de
cafea, cicoare (substituite de cafea), extracte de
cafea utilizate ca arome pentru băuturi, umpluturi
pe bază de cafea, cafea liofilizată, esențe de
cafea altele decât uleiurile esențiale folosite ca
înlocuitori pentru cafea, orz prăjit și malț pentru
utilizare ca înlocuitori pentru cafea, băuturi pe
bază de înlocuitori de cafea, arome de cafea,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, băuturi pe
bază de cafea care conțin înghețată (affogato),
capsule de cafea umplute, capsule de ceai
umplute, uleiuri de cafea, altele decât uleiurile
esențiale, băuturi carbogazoase pe bază de
cafea, cafea solubilă, băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, amestecuri de cafea și
malț, filtre sub formă de pliculețe pline cu cafea,

boabe de cafea învelite în zahăr, cappuccino,
espresso, ciocolată, ciocolată de casă cu boabe
de cafea măcinată, bomboane de ciocolată,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, făină şi
preparate facute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de agenţii de import-export, servicii de comerț
cu amănuntul şi cu ridicata legate de stocuri
de cafea, echipamente şi accesorii (aparate
pentru prăjit cafeaua, percolatoare electrice
de cafea, maşini de cafea expreso, filtre de
cafea electrice, ibrice de cafea electrice fără
fir, aparate pentru răcirea băuturilor, aparate de
refrigerare, instalaţii automate pentru prepararea
cafelei), regruparea în avantajul terţilor a
produselor solicitate în clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod prin
magazine en gross sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, pagină web, prin intermediul caselor
de comenzi şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, închiriere de standuri de vânzare,
închirierea automatelor de vânzare şi alte
echipamente, servicii de francizare şi anume
furnizarea asistenţei tehnice pentru înfiinţarea şi/
sau funcţionarea de restaurante, cafenele, cafe-
baruri, snack- baruri.
43. Servicii oferite de cafenea, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi), servire de băuturi alcoolice, servire
de alimente și băuturi, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii constând în furnizarea de
băuturi, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de ceainărie, servicii
de bufet, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de mâncăruri
și băuturi la pachet, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.

───────
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MOLDOVEI NR.4, BL.18, AP.19,
ETAJ 1, JUDETUL IASI , LUNCA
CETATUII COM. CIUREA, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)
DELUXE BAND

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34 respectiv: bijuterii, ceasuri,
albume, cărţi, fanioane din hârtie, calendare,
claviatură de culegere (tipărire), fluturaşi
publicitari, tipărituri grafice, partituri muzicale
tipărite, mobilier, figurine (statuete) din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, statuete din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, suporturi pentru flori
şi plante (aranjamente florale), figurine din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă, sticle, ceşti, veselă, sfere decorative
din sticlă, acvarii de interior/bazine (acvarii
de interior), articole din porţelan, lucrări de
artă din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, rochii, costume
de bal mascat, eşarfe, şaluri, jobene, confeti,
măşti de carnaval, aparate de amuzament,
automate şi acţionate cu fise, jocuri, puzzle-uri,
caleidoscoape, măşti (obiecte de divertisment),
jucării cu caracter de noutate pentru petreceri,
pălării din hârtie pentru petreceri, tuburi de
confeti pentru petreceri, articole cu caractere
de noutate pentru petreceri, baloane pentru
petreceri, cărţi de joc, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi coapte,aranjamente din fructe procesate,
produse alimentare pe bază de peşte, fructe
cristalizate/fructe glazurate, cafea, ceai, cacao şi
cafea artificială, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de înghețată,
plante şi flori naturale, flori uscate, pentru
decorare, bere, băuturi non-alcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, cocktail-uri,
nealcoolic, cidru, nealcoolic, limonade,smoothie-

uri, băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
băuturi alcoolice care conţin fructe, cocktail-
uri, digestive, spirtoase (băuturi,vin), tutun
şi înlocuitori de tutun, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători,scrumiere pentru fumător, tabachere,
chibrituri, narghilea, trabucuri, (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor
să le vadă și să le cumpere comod),
administrare a afacerilor pentru muzicieni,
administrare a afacerilor pentru interpreti de
muzica, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale, administrare
de programe de schimburi culturale şi educative,
servicii prestate de o agenţie de descoperire
de talente (managementul afacerilor pentru
artişti), promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de p(ortofolii online pe un site web,
negociere de tranzactii comerciale pentru artisti
scenici, servicii de comert cu amanuntul online
pentru muzica digitala descarcabila, servicii de
vanzare cu amanuntul in legatura cu instrumente
muzicale, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu fisiere de muzica descarcabile,
servicii de comert cu amanuntul online pentru
muzica si filme descarcabile si preinregistrate,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artisti interpreti, servicii asigurate de magazine
online de desfacere cu amănuntul legate de
vânzarea de reviste descărcabile, cărţi, tonuri de
apel, fişiere cu muzică, sunete, imagini, video
şi jocuri, aplicaţii, servicii de magazine on-line
de comercializare cu amănuntul şi cu ridicata
legate de fişiere descă rcabile cu sunete, muzică,
imagini, video şi jocuri, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul legate
de vânzarea de produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri
la concerte, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, agentii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și
ateliere de lucru (instruire), divertisment muzical,
educație muzicală, formare muzicală, editare
muzicală, spectacole muzicale, înregistrări de

(210) M 2021 05994
(151) 16/08/2021
(732) MIHAI CRISTIAN SAVA, STRADA
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muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3, furnizare de muzică
în format digital de pe internet, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe

internet, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, punerea la dispoziție de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet, furnizare de clasificări pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, activităţi culturale,
activităţi sportive şi culturale, furnizare de
activităţi culturale, organizarea de spectacole
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de activităţi culturale, organizarea
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de festivităţi în scopuri culturale, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, organizare
de prezentări în scopuri culturale, organizarea
de competiţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de congrese în scopuri culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, organizare
de expoziţii în scopuri culturale, informare în
legătură cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale, servicii culturale,
organizarea de seminarii în materie de activităţi
culturale, organizare de simpozioane referitoare
la educaţie., organizare de activităţi culturale
pentru tabere de vară, servicii de educaţie
muzicală, educaţie vocaţională pentru tineri,
servicii specifice şcolilor (educaţie), informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabil, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online.

───────
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(210) M 2021 06026
(151) 18/08/2021
(732) TURISM TRANSFĂGĂRĂŞAN

AAR SRL, STR. PINULUI NR.17C,
CAMERA 1, JUDETUL ARGES,
CURTEA DE ARGES, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR.11 IUNIE, NR. 51, AP.
4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CASA MEDIEVALA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 23.01.01; 23.05.05;
29.01.14

(591) Culori revendicate:maro, albastru,
auriu, alb

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

43. Cazare temporară, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii de cazare pentru
vacanțe, rezervare de locuri de cazare pentru
vacanțe, furnizare de cazare temporară în
apartamente de vacanță, furnizare de informații

pe internet despre cazarea temporară, servicii de
unitati de cazare (hoteluri, pensiuni).

───────

(210) M 2021 06027
(151) 18/08/2021
(732) SC AVAL CASE SRL, STR.

MOHORULUI 5, BL 137 SC. A ET.
P, AP. 2, SECTOR 6, BUCURESTI,
062152, ROMANIA

(540)
AVALCASE

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

6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie, scări
de metal, scări din metal, scări confecționate
din metal, scări metalice, scări mobile metalice,
trepte scări metalice, scări mobile din metal,
scări și schele metalice, trepte pentru scări
de aluminiu, uși metalice basculante, feronerie
pentru uși, uși metalice antifoc, zăvoare
(metalice) pentru uși, uși metalice pentru
interioare, uși batante din metal, uși pliante din
metal, balamale metalice pentru uși, uși de garaj
metalice, uși metalice de garaj, uși exterioare
din metal, cadre metalice pentru uși, țăruși
(articole de fierărie), arcuri (articole de fierărie),
mici articole de fierărie, catarame din metale
obișnuite (articole de fierărie), feronerie pentru
dulapuri, pavilioane confecționate din metal.
22. Corturi, corzi pentru corturi, prelate pentru
corturi, corturi pentru alpinism, corturi de cultură,
corturi pentru duș, corturi (nu pentru camping),
corturi (copertine) pentru rulote, corturi folosite
ca anexe la vehicule, marchize, prelate, corturi
și acoperitoare neadaptate, pungi din materiale
textile pentru depozitarea corturilor, corturi
realizate din materiale textile, corturi pentru
alpinism sau camping, corturi pentru pescuitul
cu undița, corturi (nu pentru camping), corturi
(copertine) pentru rulote, țesături pentru umbrare
și pavilioane.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/08/2021

(210) M 2021 06028
(151) 18/08/2021
(732) GHEORGHE PIPEREA, STR.

ELENA CUZA, NR. 21, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
PLATFORMA CIVICĂ

ROMÂNIA NESUPUSĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Sondaje de opinie.
41. Organizarea de conferințe, organizarea
de seminarii, organizarea de dezbateri
publice, servicii jurnalistice, organizarea de
referendumuri.
45. Servicii politice și anume: organizarea de
reuniuni politice cu scop social, de protecție, de
mediere, cluburi de întâlniri.

───────

(210) M 2021 06029
(151) 18/08/2021
(732) GHEORGHE PIPEREA, STR.

ELENA CUZA, NR. 21, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
ALIANȚA CIVICĂ

ROMÂNIA NESUPUSĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Sondaje de opinie.
41. Organizarea de conferințe, organizarea
de seminarii, organizarea de dezbateri
publice, servicii jurnalistice, organizarea de
referendumuri.
45. Servicii politice și anume: organizarea de
reuniuni politice cu scop social, de protecție, de
mediere, cluburi de întâlniri.

───────

(210) M 2021 06030
(151) 18/08/2021
(732) BUJOR DAN, ALEEA ZORELELOR

NR.4, BL.M13, SC.1, ET.8,
AP.53, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DAN BUJOR
BAMBOO MASSAGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.06; 29.01.13

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

clase:
44. Servicii de centru de sănătate, sfaturi privind
nutriţia şi dieta, masaj.

───────

(210) M 2021 06031
(151) 18/08/2021
(732) KPMG ADVISORY SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 69-71,
PARTER, CAMERA 04, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013685, ROMANIA

(540)
Profitax

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 06032
(151) 18/08/2021
(732) DM DROGERIE MARKT SRL,

BD. MIHAI VITEAZU NR. 30B,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)
dm-ul meu - App

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

9. Software pentru efectuarea de tranzacții
online, software pentru gestionarea unui
magazin online, programe de calculator pentru
accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele de
date online, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru comerț cu amănuntul,
aplicație software pentru servicii de rețele sociale
prin internet descărcabilă, aplicație software
pentru servicii de cloud computing, descărcabilă,
software de calculator descărcabil folosit ca
interfață de programare a aplicației (API).
16. Produse de imprimerie, materiale pentru
ambalat, materiale plastice pentru ambalat,
materiale de ambalat din carton, folii din
materiale plastice pentru ambalat, materiale de
împachetat confecționate din hârtie, materiale de
ambalare (amortizare, umplutură) de hârtie sau
carton, materiale imprimate, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, adezivi
pentru papetărie sau menaj (materiale de lipit),
materiale pentru ambalat din hârtie, tipărite.
35. Publicitate online, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
publicare de materiale publicitare online,
închiriere de spațiu publicitar online, difuzare
de materiale publicitare online, servicii online

de prelucrare de date, servicii de publicitate
și marketing online, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online pe
internet, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de furnizare de informații online prin
intermediul unui registru comercial, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți.
38. Furnizarea de forumuri online, comunicare
prin bloguri online, servicii de comunicare online,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, servicii de informații online privind
telecomunicațiile, furnizarea accesului la baze
de date electronice online, transmisie de
informații online, furnizare de servicii de
comunicații online, transfer de informații și de
date prin servicii online și pe internet, furnizarea
accesului utilizatorilor la o rețea globală de
calculatoare și la site-uri online care conțin
informații despre diverse subiecte.
41. Furnizarea de tutoriale online, furnizarea
de instruire online, publicarea de materiale
multimedia online, cu excepţia celor cu scop
comercial sau publicitar, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin Internet, cu excepţia celor cu scop
comercial sau publicitar.

───────
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(210) M 2021 06033
(151) 18/08/2021
(732) PROTECT PHONE SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 141, CAMERA
1, JUD. PRAHOVA, COMUNA
MĂNEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
HYCRA

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

9. Casti audio, casti stereo, casti antifonice,
casti in-ear, casti pentru muzica, casti pentru
telefoane, casti fara fir, casti pentru realitate
virtuala, combinatii de casti cu microfon, casti
pentru comunicare la distanta, casti audiovizuale
pentru jocuri video, casti de tipul maini libere
pentru telefoane mobile, amplificatoare pentru
casti, bureti pentru casti, cutii pentru casti, prize
duble pentru casti, cabluri adaptoare pentru
casti, dopuri antipraf pentru jacuri de casti
audio, veste de salvare reflectorizante, veste
de protecție (îmbrăcăminte) pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor (altele decât cele
adaptate pentru sport), benzi reflectorizante
pentru purtat, discuri reflectorizante pentru
îmbrăcăminte, echipament și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
articole reflectorizante pentru purtat, pentru
prevenirea accidentelor, boxe, boxe portabile,
boxe fara fir, boxe stereo, boxe de
monitor, boxe pentru automobile, boxe de
calculator, suporturi pentru boxe, cabluri
pentru boxe, suporturi pentru microfoane,
suporturi pentru amplificatoare, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi optice de date,
suporturi adaptate pentru laptopuri, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi de
bord pentru dispozitive de navigatie, suporturi de
tablete adaptate pentru folosirea in automobile,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, cabluri usb, cabluri electronice,
cabluri optice, cabluri audio, cabluri video,
cabluri prelungitoare, cabluri si fire, conectori
de cabluri, adaptoare pentru cabluri, cabluri

pentru baterii, cabluri pentru modem, cabluri
de microfon, cabluri pentru calculatoare, mufe
pentru cabluri electrice, instalatii de cabluri
electrice, cabluri de conectare pentru telefon,
cabluri electrice de incarcare, cabluri pentru
aparate pentru încărcarea bateriei, camere
fotografice, obturatoare pentru camere foto,
capace de protecție pentru camere foto,
temporizatoare (pentru camerele de luat vederi
și aparatele de fotografiat), lămpi pentru camere
obscure (fotografie), curele pentru camere
foto, butoane declanșatoare pentru camere
foto, adaptoare pentru obiective foto, obiective
fotografice pentru telefoane inteligente, obiective
macro, camere video portabile, camere video
digitale, camere video de securitate, camere
video de bord, camere video pentru vehicule,
carcase rezistente la apă pentru camere
video, suporturi pentru camere video, obiective
pentru camere video, suporturi biped pentru
camere video, camere video pentru telefoane
inteligente, camere video cu funcționalități
multiple, camere web, ceasuri inteligente, brățări
inteligente care transmit date către telefoane
inteligente, ceasuri de mână care comunică
date la alte dispozitive electronice, ceasuri
computerizate cu funcție de recunoaștere a
amprentei, radio cu ceas deșteptător, lanterne
optice, lanterne de semnalizare, baterii pentru
lanterne de buzunar, baterii externe, baterii,
dispozitive de alarmă, oglinzi (optică), tablete,
tablete grafice, tablete digitale, tastaturi pentru
tablete, huse pentru tablete, folii de protectie
pentru tablete, telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane mobile, din pânză sau material
textil, huse din piele pentru telefoane mobile,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
huse pentru laptopuri, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse de videocamere, huse pentru
aparate de fotografiat, huse pentru tastaturi de
calculator, becuri indicatoare pentru aparate de
telecomunicații, curele pentru telefonul mobil,
curele de siguranță (altele decât cele pentru
scaune de vehicule sau echipament sportiv),
genti adaptate pentru laptopuri, genti pentru
aparate de fotografiat, genti adaptate special
pentru proiectoare, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse de protecție pentru cititoare de cărți
electronice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate, publicitate online,
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servicii promotionale de publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin Internet, productie de
publicitate televizată şi radiofonică, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, servicii de
publicitate şi reclamă.

───────

(210) M 2021 06034
(151) 18/08/2021
(732) HUNGANT ECONOMIC SRL,

STRADA DE SUS NR. 220, JUD.
MUREŞ, CORUNCA, MUREȘ,
ROMANIA

(740) NEAGU LAURA - CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
CALEA MOŞILOR NR. 229, BL. 39,
SC. 1, ET. 7, AP. 21, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HUNGANT

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 01.01.10; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03; 29.01.06

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

25. Mănuşi, mănuşi, incluşiv cele din piele
sau blană, mănuşi fară degete (îmbrăcaminte),
mănuși pentru motociclisti, mănuși pentru
condus, mănuși pentru cicliști, mănuși pentru
călărie, curele din piele (îmbracaminte).

35. Servicii de vanzare cu amănuntul şi cu
ridicata în ceea ce privește următoarele bunuri:
genți şi portofele din piele, portofele din piele
pentru cardurile de credit, curele din piele,
borsete, borsete din piele pentru barbati şi
femei, mănuși, mănuşi, inclusiv cele din piele
sau blana, mănuşi fara degete(îmbrăcăminte),
mănuşi pentru motociclisti, mănuşi pentru
condus, mănuşi pentru cicliști, mănuşi pentru
călărie, curele din piele (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare prin magazine, prin cataloage de
vanzare, prin corespondenţă, prin intermediul
emisiunilor de teleshoping, prin mijloace
electronice în mediul online, prin intermediul site-
urilor web, servicii de vanzare cu ridicata, în
mediul online şi offline, în legătură cu genți şi
portofele din piele, portofele din piele pentru
cardurile de credit, curele din piele, borsete,
borsete din piele pentru barbati şi femei, mănuşi,
mănuşi, inclusiv cele din piele sau blană, mănuşi
fara degete (îmbrăcăminte), mănuşi pentru
motociclisti, mănuşi pentru condus, mănuşi
pentru cicliști, mănuşi pentru călărie, curele din
piele (îmbrăcăminte), strângerea la un loc, în
folosul terților, a unei game variate de bunuri, şi
în special genți şi portofele din piele, portofele din
piele pentru cardurile de credit, curele din piele,
borsete, borsete din piele pentru barbati şi femei,
mănuşi, mănuşi, incluşiv cele din piele sau blană,
mănuşi fară degete (îmbrăcaminte), mănuşi
pentru motociclisti, mănuşi pentru condus,
mănuşi pentru cicliști, mănuşi pentru călărie,
curele din piele (îmbrăcaminte), permițând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, managementul şi
administrarea afacerilor, servicii de publicitate
pentru promovarea produselor, servicii de
informații şi consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor, organizarea
de târguri şi expoziții în scop comercial sau
publicitar, servicii de relații publice, lucrări de
birou.

───────

clase:
18. Genți şi portofele din piele, portofele din
piele pentru cardurile de credit, curele din piele,
serviete, tocuri din piele, ghiozdane din piele,
etuiuri pentru cărţi de vizită, borsete, borsete din
piele pentru femei şi barbaţi.
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(210) M 2021 06035
(151) 18/08/2021
(732) S.C TRANSILVANIA TREK SRL,

STR. SINDICATELOR NR. 9-13,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

beerow WORK SWEET WORK

(531) Clasificare Viena:
07.01.09; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04;
29.01.06

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

clase:
36. Închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
închirierea birourilor pentru conlucrare,
închirierea bunurilor imobiliare, managementul
imobiliar, servicii financiare.

───────

(210) M 2021 06036
(151) 18/08/2021
(732) WEB DEALS SRL, STR. MIHAI

EMINESCU NR.185, BL.31B, SC.2,
AP.43, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020078, ROMANIA

(540)
VAPS

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

34. Vaporizatoare personale și țigarete
electronice, arome şi soluţii pentru vaporizatoare
personale şi ţigarete.

───────

(210) M 2021 06037
(151) 18/08/2021
(732) KPMG ADVISORY SRL, SOS.

BUCURESTI - PLOIESTI NR.
69 - 71, PARTER, CAMERA
04, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
KPMG Profitax

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 06038
(151) 18/08/2021
(732) SC SEVEN HILLS EVENTS SRL,

STR. MITROPOLIT VARLAAM,
10, JUD. IAŞI, IAŞI, 700215, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Seven Hills events
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrari de birou, servicii catre terti
privind asistenta in exploatare sau conducerea
unei intreprinderi sau a unei afaceri, organizarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/08/2021

unui eveniment social, cultural sau educational si
promovarea acestuia pe toate canalele media si
social media.
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, organizarea de festivaluri,
evenimente culturale, sportive si alte evenimente
cu scop educativ si recreativ, servicii oferite de
tabere scolare, tranning-uri, team-building-uri si
work-shop-uri pentru grupuri organizate, servicii
oferite de spatii de joaca pentru copii, spatii de
recreere pentru adulti, servicii oferite de parc de
distractie si aventura.

───────

(210) M 2021 06039
(151) 18/08/2021
(732) CIPLA LIMITED, CIPLA HOUSE,

PENINSULA BUSINESS PARK,
GANPATRAO KADAM MARG,
LOWER PAREL, MUMBAI
(MAHARASHTRA), 400 013, INDIA

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

(540)
ROBUMAY

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

5. Produse farmaceutice și medicale.
───────

(210) M 2021 06040
(151) 18/08/2021
(732) CIPLA LIMITED, CIPLA HOUSE,

PENINSULA BUSINESS PARK,
GANPATRAO KADAM MARG,
LOWER PAREL, MUMBAI
(MAHARASHTRA), 400 013, INDIA

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

(540)
FENIBUPRO

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

5. Produse farmaceutice și medicale.
───────

(210) M 2021 06041
(151) 18/08/2021
(732) SONIC ARTS MUSIC SRL, STR.

EPISCOPUL VULCAN, NR. 26, BL.
C, SC. 1, ET. 1, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013485, ROMANIA

(540)
SONIC ARTS MUSIC

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06043
(151) 18/08/2021
(732) KPMG ADVISORY SRL, SOS.

BUCURESTI - PLOIESTI NR.
69 - 71, PARTER, CAMERA
04, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
KPMG Corporate Tax Manager
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2021 06044
(151) 18/08/2021
(732) COMPLEX APICOL VECESLAV

HARNAJ S.A., B-DUL FICUSULUI
NR.42, SECTOR 1, BUCURESTI,
013973, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.13.04

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale.

───────

(210) M 2021 06045
(151) 18/08/2021
(732) ENDIVIA SRL, STR. CPT.

ALEXANDRU SERBANESCU
41-43, BL. 20J, SC.2,
AP.28,SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Endivia quality is our priority

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice
5. Preparate și articole sanitare, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
produse și articole pentru igienă, preparate
farmaceutice, medicale și de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, alimente
și substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru bebeluși,
dezinfectante, fungicide, ierbicide

───────
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(210) M 2021 06046
(151) 18/08/2021
(732) SC NGR CAFFE SRL,

STR. FETEŞTI NR. 21, SAT
PLATONEŞTI, JUD. IALOMIŢA,
COMUNA PLATONEŞTI,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

NGR CAFFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și
alte condimente, gheață (apă înghețată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, 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, făină de orz, mix
pentru clătite sărate, făină de fasole, oțet din
bere, bibimbap (orez amestecat cu legume
și came de vită), agenți de legare pentru
înghețată, biscuiți/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrișcă,
procesată, făină de hrișcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, 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 țelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
mușețel, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,

spume de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru torturi, paste de ciocolată cu nuci
de întins pe pâine, băuturi pe bază de
ciocolată, paste de întins pe pâine pe
bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow(condiment), chutney(condiment),
scorțișoară(mirodenie), cuișoare (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, cușcuș, biscuiți sărați și
uscați (crackers), sos de merișoare(condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane, orz
măcinat, ovăz măcinat, curry(mirodenie), cremă
din ouă și lapte, spume pentru desert(produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceață de lapte), esențe pentru
produsele alimentare, cu excepția esențelor
eterice și a uleiurilor esențiale, fermenți pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru torturi/prăjituri, arome, altele decât
uleiurile esențiale, pentru băuturi, colțunași
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenți pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin înghețare, 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), șroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru șuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate și tratate), făină din boabe de porumb
uscate și tratate (hominy), miere, sandvișuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
înghețată, gheață, naturala sau artificială, gheață
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheață,
ceai cu gheață, gheață comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, semințe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie)/pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
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biscuiți cu malț, extract de malț alimentar,
malț pentru consum uman, maltoză, marinate,
marțipan, maioneză, făină nerafinată/făină,
plăcinte cu came, agenți de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru came, usturoi
mărunțit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respirației, glazură oglindă, melasă alimentară,
mușii, făină de muștar, muștar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiței,
noodles, făini de nud, nucșoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, dătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtes en croute (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiți petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea înghețatei,
praline, propolis/dei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, 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, lăptișor de matcă, pesmeți, șofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvișuri, sosuri (condimente),
agenți de legare pentru cârnați, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), semințe procesate folosite pentru
asezonare, griș, biscuiți din orez, semințe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheață
cu fasole roșie îndulcită, sorbeturi (înghețate)/
șerbeturi (înghețate), tăiței 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, spaghete, mirodenii,
pachețele de primăvară, semințe de anason
stelat, amidon alimentar, băț de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frișcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenți de îngroșare
pentru gătirea alimentelor, sos de roșii, tortillas,
turmeric, tăiței udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenți pentru cafea,
vermicelli, oțet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,

iaurt înghețat (produse de cofetărie înghețate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de unități de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilități pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, fețe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creșă (creche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanță (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de ședințe, servicii de motel,
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor și plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuințe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanță, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────
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(210) M 2021 06047
(151) 18/08/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
WILMINGTON, 19808-1674, DE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)

K
(300)

Prioritate invocată:
082801/01-03-2021/JM

(531) Clasificare Viena:
24.15.17

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 06048
(151) 18/08/2021
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

GLADIATORII BUCUREŞTI , STR.
MAIOR ION CORAVU NR. 31, BL.
P3A, SC. A, AP. 3, SECTOR 2 ,
BUCUREŞTI , ROMANIA

(540)

GLADIATOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.07.21

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

25. Articole de îmbrăcăminte pentru copii
mici, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte pentru arte marțiale,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru atletism, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, baie(slip bărbătesc), bandane, bluze,
bluze cu gluga, bluze de antrenament, bluze
de treining, bluze sport, bluze sport cu mâneci
scurte, bluze si sorturi pentru sport, colanţi,
ciorapi trei-sferturi, colanţi pentru atletism,
costume de baie pentru bărbaţi si femei,
costume de jogging (îmbrăcăminte), echipament
sportiv, geci, hanorace sport, îmbrăcăminte
pentru sport, îmbrăcăminte cu protecția contra
vântului, jambiere, maiouri pentru sport,
pantaloni de antrenament, pantaloni de treining
scurţi, pantaloni de treining, pantaloni de
sport, pantaloni scurţi pentru sport, sort
bărbătesc de baie, sorturi, șosete pentru sport,
treninguri(pentru sport), tricouri.

───────
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(210) M 2021 06049
(151) 18/08/2021
(732) DANUBIUS PUBLISHING

HOUSE SRL, STR. TUFANENELE
NR.7, SAT POSTA, JUD. ILFOV,
COMUNA CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
ROMANIAN SYMPHONY

WIND ORCHESTRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de orchestră, organizarea de
evenimente, servicii de studiouri de înregistrare,
producţia de spectacole.

───────

(210) M 2021 06050
(151) 18/08/2021
(732) SC COMPLEX BTT BASCOV SA,

STR. LUNCA NR. 110, JUDEŢUL
ARGEŞ, COMUNA BASCOV,
117045, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR.212, BL.212, SC.D,
AP.11, JUDETUL ARGES, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

star PLAZA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02; 29.01.12; 26.11.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#002554), maro (HEX #664319),
galben(HEX #ffd739)

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

35. Publicitate scrisă, publicitate online,
publicitate radio şi tv, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, toate acestea în legătură cu serviciile din
clasa 43.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06051
(151) 18/08/2021
(732) VIOREL-IONEL BLAJUT, STR.

MITROPOLIT VARLAAM NR. 10,
JUD. IAŞI, IAŞI, 700215, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Seven Hills events

(531) Clasificare Viena:
05.01.05; 01.03.01; 26.01.03; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#57CB98), galben (HEX #FFD46C),
negru (HEX #3C3C33)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii către terţi
privind asistenţa în exploatare sau conducerea
unei întreprinderi sau a unei afaceri, organizarea
unui eveniment social, cultural sau educaţional şi
promovarea acestuia pe toate canalele media şi
social media.
41. Organizarea de festivaluri, evenimente
culturale, sportive şi alte evenimente cu
scop educativ şi recreativ, servicii de tabere
şcolare, instruire, team-building-uri şi work-shop-
uri pentru grupuri organizate, cu scop educativ,
cultural sau de divertisment, servicii de spaţii
de joacă pentru copii, spaţii de recreere pentru
adulţi, servicii de parc de distracţie şi aventură.
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45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2021 06052
(151) 18/08/2021
(732) SC COMPLEX BTT BASCOV SA,

STR. LUNCA NR. 110, JUDEŢUL
ARGEŞ, COMUNA BASCOV,
117045, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR.212, BL.212, SC.D,
AP.11, JUDETUL ARGES, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

hotel star

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#29a8e0)

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

35. Publicitate scrisă, publicitate online,
publicitate radio şi tv, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, toate acestea în legătură cu serviciile din
clasa 43.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06053
(151) 18/08/2021
(732) S.C. PILOT POWER TUNING

S.R.L., STR. SERELOR NR. 2,
CLĂDIRE SERVICE C11, JUDEŢ
ARGEŞ, BASCOV, 117045,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR.212, BL.212, SC.D,
AP.11, JUDETUL ARGES, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

FARFURIDI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, cutii din hârtie sau carton,
suporturi de pahare din hârtie şi carton.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, pahare din hârtie şi carton, farfurii de
masă din carton, capace pentru farfurii, farfurii
de unică folosinţă din carton, tăvi din carton,
suporturi pentru tacâmuri.

───────
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(210) M 2021 06054
(151) 18/08/2021
(732) ASOCIAŢIA TIMIŞOARA 2021

- CAPITALA EUROPEANĂ A
CULTURII, STR. POPA SAPCA,
NR. 4, TRAVEEA A1.15, BL.
BASTION THERESIA TIMISOARA,
JUD TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

2023 Timişoara 2023 Capitală
Europeană a Culturii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

clase:
16. Publicaţii imprimate, ziare, reviste (publicaţii
periodice) manuale, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, publicaţii
periodice, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de scris, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţămînt (cu excepţia aparatelor),
materiale şi mijloace pentru decorare şi artă,
machete arhitectonice, materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, forme de tipar,
albume, almanahuri, saci (pungi, plicuri) din
hîrtie sau plastic, pentru ambalat, broşuri, semne
de cărţi, cărţi, calendare, cutii din carton sau
hîrtie, materiale de ambalat cu bule, plicuri
(papetărie), invitaţii (papetărie), fanioane din
hîrtie, fluturaşi publicitari, fluturaşi informativi,
forme imprimate, obiecte de artă şi figurine din
hîrtie şi carton, etichete, altele decît din material
textil, reprezentări grafice, reproduceri grafice,
felicitări, hărţi geografice, hîrtie de ambalat,

carnete (papetărie), carnete de scris, pancarte
din carton sau hîrtie, timbre de corespondenţă,
cărţi postale, postere, prospecte, ştampile,
instrumente de scris.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, servicii de promovare a
patrimoniului cultural şi arhitectural, servicii de
promovare a programelor culturale, servicii de
promovare a evenimentelor culturale, servicii
de publicitate a evenimentelor cultural, ,
servicii de marketing a evenimentelor culturale,
publicitate online pe o retea de computere,
organizare şi coordonare de programe de
voluntariat şi de proiecte de servicii în folosul
comunităţii, recrutare de voluntari şi asigurarea
de oportunităţi pentru voluntariat, organizare
de campanii umanitare, sondaje de opinie,
publicitate în aer liber, închirierea spaţiilor
publicitare, procesare a cuvintelor, producţia
de clipuri publicitare, publicitate, relaţii publice,
servicii de consultanţă în domeniile de mai
sus, publicarea textelor publicitare, publicitate,
pregătirea secţiunilor publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea textelor publicitare,
publicitate radio, prezentări de produse şi
servicii de afişare a produselor, promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-şi asocia produsele
şi serviciile cu programe de premiere, servicii
de fidelizare, motivare şi recompensare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, reclame
radio, publicitate televizată, reclame televizate,
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, închirierea de
aparate de fotocopiere, închirierea tonomatelor,
închirierea aparaturii şi echipamentelor de birou,
închiriere de material publicitar, reproducerea
documentelor..
36. Crearea şi colectarea de fonduri pentru
susţinerea şi promovarea proiectelor şi
activităţilor în folosul comunităţii, crearea şi
colectarea de fonduri în vederea promovării şi
implementării programelor culturale, acordarea
de premii, acordarea de burse de studii, servicii
de consultanţă în domeniile de mai sus, crearea
şi colectarea de fonduri pentru susţinerea şi
promovarea activităţilor în folosul public inclusiv
în domeniul educaţiei, învăţămîntului, ştiinţei,
ocrotirii şi menţinerii sănătăţii, culturii şi artei,
turismului, îngrijirii şi asistenţei sociale, sportului
şi recreerii, protecţiei mediului, protecţiei
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patrimoniului cultural şi arhitectural, servicii de
achiziţionare, concesiune şi închiriere terenuri.
41. Instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizarea şi susţinerea colocviilor
în scop cultural şi/sau educaţional, organizarea
şi susţinerea concertelor, organizarea şi
susţinerea conferinţelor în scop cultural şi/
sau educaţional, organizarea şi susţinerea
congreselor în scop cultural şi/sau educational,
organizarea şi susţinerea seminarilor în scop
cultural şi/sau educaţional, organizarea şi
susţinerea simpozioanelor în scop cultural şi/sau
educaţional, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea şi susţinerea seminariilor
(instruire), organizarea de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizarea
de manifestaţii publice în scop cultural şi/
sau educaţional, organizarea şi susţinerea de
dezbateri în scop cultural şi/sau educaţional,
organizare şi realizare de tîrguri şi expoziţii cu
scop cultural şi/sau educaţional, organizarea
de competiţii în scopuri culturale, organizarea
şi coordonarea de ceremonii de acordare de
premii, acordarea de premii, publicarea cărţilor,
prezentări cinematografice, editare de casete
video, informaţii referitoare la educaţie, servicii
educaţionale, servicii de desktop publishing,
servicii de amuzament, amuzament, furnizarea
de informaţii despre posibilităţi de amuzament,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de parade de
moda în scop cultural, producţii de film, altele
decît filmele publicitare, furnizarea de informaţii
despre educaţie, furnizarea de informaţii
despre distracţii, furnizarea de informaţii
despre posibilităţi de recreere, educaţie,
servicii de instruire, servicii de consultanţă în
domeniile de mai sus, interpretarea limbajului
semnelor, închirierea filmelor cinematografice,
servicii de interpretariat, servicii de structurare,
altele decît pentru scop publicitar, servicii
oferite de biblioteci, servicii de bibliotecă
mobilă, prezentarea reprezentaţiilor în direct,
microfilmare, fotografie, modelare pentru artişti
închirierea peliculelor de film, închirierea de
proiectoare şi accesorii de film, studiouri
de film, prezentări în săli cinematografice,
furnizarea serviciilor de muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţii muzicale,
servicii oferite de săli de concerte, servicii
prestate de reporterii de ştiri, servicii de
orchestră, organizarea balurilor, organizarea
de spectacole, prezentarea de spectacole,
organizarea competiţiilor (educaţionale sau
de amuzament), organizarea expoziţiilor în
scop cultural sau educaţional, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
organizarea competitiilor sportive, parcuri de

distracţii, producţia de muzică, producţia de
programe de radio şi televiziune, producerea
filmelor, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online, publicarea textelor, altele
decît textele publicitare, producerea de
programe de radio şi televiziune, închirierea
aparatelor de radio şi televiziune, producţia de
spectacole, traducere, scrierea textelor, altele
decît textele publicitare, consiliere vocaţională
(consiliere educaţională).

───────

(210) M 2021 06055
(151) 18/08/2021
(732) PLUTOSH PLUTARD PARTNERS

S.R.L., ALEEA LUNCA SIRETULUI
NR. 10, BLOC M45B, AP. 5,
SECTOR 6, BUCURESTI, 062037,
ROMANIA

(540)

ISAN thai kitchen

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate on-line într-o rețea informatizată,
comert online, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant.

───────
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(210) M 2021 06056
(151) 18/08/2021
(732) BIANCA-MARIANA FOLEA,

STR. BĂTRÎNILOR NR. 14, BL.
21-34, SC. 1, AP. 3, JUDEŢ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608, ROMANIA

(540)

BEER HUB RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.02; 08.07.01

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

32. Bere, produse de bere, must de bere, bere
amestecată cu băuturi nealcoolice (shandy),
bere blondă, bere bock, bere brună, bere
cu aromă de cafea, bere cu conținut caloric
scăzut, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malț prăjit), bere neagră englezească
(porter), bere îmbogățită cu minerale, băuturi
nealcoolice cu aromă de bere, băuturi pe
bază de bere, bere saison, beri aromatizate,
beri artizanale, coctailuri pe bază de bere,
ipa (bere blondă indiană), kvass (băutură
nealcoolică), bere din malț, must de malț, vin
de orz (bere), înlocuitor de bere, amestecuri
pentru prepararea sorbeturilor, siropuri pentru
băuturi, citronadă, concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, concentrate utilizate în
prepararea băuturilor răcoritoare, prafuri pentru
prepararea băuturilor efervescente, esențe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, esențe
non-alcoolice pentru prepararea de băuturi
nealcoolice, nu sub formă de uleiuri esențiale,
esențe non-alcoolice pentru preparat ape
minerale aromatizate (nu sub formă de
uleiuri esențiale), extracte de hamei pentru

prepararea unor băuturi, extracte de must
nefermentat, extracte nealcoolice din fructe
utilizate la prepararea băuturilor, extracte pentru
prepararea băuturilor, extracte din hamei pentru
fabricarea berii, siropuri pentru limonadă,
must conservat, nefermentat, pastile pentru
băuturi gazoase, prafuri pentru prepararea
de băuturi, prafuri utilizate ia prepararea
băuturilor pe bază de fructe, prafuri utilizate
la prepararea băuturilor răcoritoare, preparate
dizolvabile pentru prepararea băuturilor, pudre
folosite ia prepararea băuturilor cu apă de
nucă de cocos, produse pentru fabricarea
de sifon, sirop de coacăze negre, sirop
de malț pentru băuturi, sirop de migdale,
siropuri non-alcoolice pentru băuturi, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
non-alcoolice pentru pregătirea băuturilor cu
arome de fructe, siropuri non-alcoolice pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, must de struguri, suc concentrat de
fructe, suc concentrat de fructe (nealcoolic), suc
concentrat de lămâi verzi, suc concentrat de
portocale, suc de lămâie folosit la prepararea
băuturilor, suc de lămâie verde folosit la
prepararea băuturilor, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), băuturi nealcoolice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenţii de import -
export, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
ia fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
bere pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, 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 berea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu berea, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/08/2021

cu amănuntul fără personal, regruparea în
beneficiul terților, a unei game diverse de
produse, in special a celor solicitate in clasele 32
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,
comerț în spațiu fizic, online, cu amănuntul
sau cu ridicata a produselor proprii, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de baruri de cocteiluri, servicii oferite de
bufete cu autoservire, 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 intemet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi de băut private,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de mâncare la pachet, servicii de local
public, servicii de restaurant și bar, servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servici de barmani, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și băuturi
în internet-cafe, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servirea de băuturi în
berării, servirea de băuturi în microberării, sevicii
de baruri care servesc bere, servicii oferite de
snack-baruri.

───────

(210) M 2021 06058
(151) 18/08/2021
(732) ALEXANDRU TORDAI, STR.

ION CREANGA NR. 8, BL. 15,
SC. B, AP. 6, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
CARGOSFALT

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

19. Asfalt, asfalt turnat, asfalt pentru drumuri,
compus pentru repararea asfaltului, produse
pentru izolarea asfaltului pe bază de gudron,
produse de izolare a asfaltului pe bază de bitum,
compuși pentru repararea asfaltului realizați cu o
bază de smoală (materiale de construcție).
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil produsele mentionate in
clasa 19 (cu exceptia transportului acestora),
serviciile mentionate anterior pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru, vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de publicitate si
promovare cu privire la produsele mentionate in
clasa 19.

───────
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(210) M 2021 06059
(151) 18/08/2021
(732) EXCLUSIV M&S S.R.L., BLD.

AUREL VLAICU NR. 163B, ET.
1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900330,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MIZUUMI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone P
1807 C), negru (Pantone P Black C), gri
(Pantone P Cool Gray 7 C)

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

43. Servicii hoteliere, servicii de cazare
temporară, asigurarea de hrană și băuturi,
cazare temporară, 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, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
oferite de baruri, servicii oferite de baruri de
cocteiluri, servicii oferite de bodegi de vinuri,
servicii oferite de bufete cu autoservire.

───────

(210) M 2021 06060
(151) 18/08/2021
(732) RAZAND ONLINE, STR. DRUMUL

FERMEI, NR 48, BL 2, ET 2, AP
8, JUDETUL ILFOV, POPESTI-
LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)
AREAtech

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

10. Articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală, membre artificiale, aparate și
instrumente chirurgicale.

───────



Erată 

 

Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2021 05887/10.08.2021, publicată 

în 17.08.2021, a fost omisă mentionarea prioritatii nr. 082646 din data 10.02.2021, țara 

JAMAICA, având starea acceptată. 

 



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2021 05720/02.08.2021, 

publicată în 09.08.2021, clasificarea corecta a cererii este: 

Clasa 3: Aromatice (uleiuri esențiale); arome pentru prajituri(uleiuri esențiale); 

creme cosmetice; preparate cosmetice pentru ingrijirea pielii; cosmetice; uleiuri 

esentiale/eterice; arome pentru băuturi; arome alimentare; extracte din plante pentru 

scopuri cosmetice; extracte de flori; apa parfumata; sapun; terpene. 

Clasa 5: Preparate pentru tratarea acneei; pilule antioxidante; supresante ale 

apetitului; pilule pentru suprimarea apetitului; ceai anti astmic; preparate balsamice pentru 

scopuri medicinale; saruri de baie pentru scopuri medicinale; alimente dietetice adaptate 

pentru scopuri medicinale; digestice pentru scopuri farmaceutice; medicamente pentru 

acopuri medicinale; elixire; esteri pentru scopuri farmaceutice; faina pentru scopuri 

farmaceutice; ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale; extracte din plante pentru 

scopuri medicinale; preparate medicale pentru slăbit; infuzii medicinale; ceai medicinal; 

uleiuri medicinale; ierburi medicinale; medicamente pentru ameliorarea constipatiei; 

medicamente de uz uman; cannabis pentru scopuri medicinale; marijuana pentru scopuri 

medicinale; alifii pentru scopuri farmaceutice; preparate farmaceutice; produse 

farmaceutice; extracte din plante pentru scopuri farmaceutice; propolis pentru scopuri 

farmaceutice. 

Clasa 29: Chipsuri din fructe; uleiuri alimentare; legume procesate; fructe procesate. 

Clasa 30: Anason; preparate aromatice alimentare; cafea; condimente; flori sau 

frunze folosite ca substituente pentru ceai; faina nerafinata/faina; îndulcitori naturali; zahar 

de palmier; orez; ceai; bauturi pe baza de ceai; faina de tapioca; tapioca; cafea neprajita. 



Erată 

 

Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2021 05422/19.07.2021, 

publicată în 16.08.2021, dintr-o eroare materiala data de depozit a cererii a fost mentionata 

gresit, data corecta de depozit fiind 13.08.2021.  


