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Cereri Mărci publicate în 26/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 00844 19/02/2021 UNIQA ASIGURARI S.A. ClientUNIQA

3 M 2021 01133 19/02/2021 WOOBA DECO SRL WOOBA WOOD BEST ART

4 M 2021 01140 19/02/2021 SC ZAMANI XMR SRL ZAVORA

5 M 2021 01306 19/02/2021 LOREDANA CLAUDIA SIGHET chocoberry

6 M 2021 01307 19/02/2021 PASTA GYERMELY SRL AURIA

7 M 2021 01308 19/02/2021 MINCIUNA ADRIAN IMM PARC PRODUCTIE-
DEPOZITARE

8 M 2021 01309 19/02/2021 IOANA-ADELINA CRISAN ecolady

9 M 2021 01310 19/02/2021 ANTENA TV GROUP SA ANTENA GROUP

10 M 2021 01311 19/02/2021 NILBIDI TRANS SRL SIZEDOCTOR

11 M 2021 01312 19/02/2021 INTEGRATED SOLUTIONS
PROVIDER SRL

LIKE SMART integrated
solutions provider

12 M 2021 01313 19/02/2021 IDEAL TECHNOLOGY AG SRL ideal STORE

13 M 2021 01314 19/02/2021 SC DELY DONATELLO SRL PIZZA MASTRO TITTA

14 M 2021 01315 19/02/2021 PUBLIVOL CREATIV SA Fenomen social

15 M 2021 01316 19/02/2021 PUBLIVOL CREATIV SA Mădălin Ionescu Show

16 M 2021 01317 19/02/2021 IOAN ISTRATE Snykars

17 M 2021 01318 19/02/2021 JU HONG COMERCIAL SRL C_Rui

18 M 2021 01319 19/02/2021 PUBLIVOL CREATIV SA Direct din viitor

19 M 2021 01320 19/02/2021 PUBLIVOL CREATIV SA Direct din viitor cu Mariana
Cojocaru

20 M 2021 01321 19/02/2021 LIVADA ADVERTISING SRL DraCola

21 M 2021 01322 19/02/2021 ANCA-MARIA CERNEA rozmarin concept

22 M 2021 01324 19/02/2021 SZECSI ATTILA GASTRO MOOD

23 M 2021 01325 19/02/2021 ALEXANDRU SUSNOSCHI-
ŢIFREA

DOR DE ROD

24 M 2021 01326 19/02/2021 TAMAS-ARPAD MOZES Mo's Fresh

25 M 2021 01327 19/02/2021 PUBLIVOL CREATIV SA Dragoste de România

26 M 2021 01328 19/02/2021 HTW LASERCUT & 3D
PRINTING SRL

3D In The Box we bring
technology to you

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00466 09/02/2021 NARCIS-CĂTĂLIN BECIU RADIO IN COLORS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2021 01330 19/02/2021 MOBIL GUARD SECURITY MOBIL GUARD SECURITY

28 M 2021 01332 19/02/2021 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI PLUMS in chocolate

29 M 2021 01333 19/02/2021 CONTASK TEAM SRL
IULIAN LIVIU BASCHIR

ConTask

30 M 2021 01334 19/02/2021 IGNI FIRE PROTECTION IGNI FIRE PROTECTION

31 M 2021 01335 19/02/2021 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI Vitality Almonds & Hemp
LIMITED

32 M 2021 01336 19/02/2021 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI Vitality Cranberry
Harmony ENRICHED With
QUINOA

33 M 2021 01337 19/02/2021 SC SILKWEB SRL GO FUNNEL

34 M 2021 01338 19/02/2021 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI vitality hazelnut inspiration
ENRICHED with BISCUIT

35 M 2021 01339 19/02/2021 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI Vitality Orange Energy
ENRICHED With GINGER

36 M 2021 01340 19/02/2021 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI Easter Venture PRALINE
DESSERT

37 M 2021 01341 19/02/2021 MARIO CAFFE ITALIA SRL Aroma Caffe

38 M 2021 01342 19/02/2021 VIOREL TODORUT FLOWER POWER

39 M 2021 01343 19/02/2021 SC GBR PROJECTS SRL NOMAD CAR WASH

40 M 2021 01344 19/02/2021 PETRE-SORIN SAVIN
ADRIAN BOLD

4office

41 M 2021 01345 19/02/2021 DARGEN PRODUCTS SRL D DARGEN For those who want
more

42 M 2021 01346 19/02/2021 SC PODGORIA SILVANIA SRL DACIDAVA

43 M 2021 01347 19/02/2021 JT INTERNATIONAL SA LD QUALITY+

44 M 2021 01348 19/02/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

HAUTE COUTURE LA
MAGNIFIQUE

45 M 2021 01349 19/02/2021 VICTORIŢA RADU TAXI MONDIAL

46 M 2021 01350 19/02/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

HAUTE COUTURE L'INGENUE

47 M 2021 01351 19/02/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

HAUTE COUTURE LA
DESIRABLE

48 M 2021 01352 19/02/2021 SC MONDIAL SELECT SRL TAXI MONDIAL Select

49 M 2021 01353 19/02/2021 LUXOLITE SRL AtmByte Crypto Cash

50 M 2021 01354 19/02/2021 ROMATEC PACKAGING SRL PERLA CIUCAȘULUI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
51 M 2021 01355 19/02/2021 REMEDIAVERT SRL BeWell Your natural way

52 M 2021 01357 20/02/2021 NATUR ADS SRL RECO

53 M 2021 01358 21/02/2021 TECH GRID SRL TOO GOOD FOR SCHOOL

54 M 2021 01359 21/02/2021 GEORGIANA-MARINA PLESU AMURG

55 M 2021 01360 21/02/2021 SC RATUR TRANS SRL Livada Lagunei
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(210) M 2021 00466
(151) 19/02/2021
(732) NARCIS-CĂTĂLIN BECIU, STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 33,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

RADIO IN COLORS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

38. Transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor.

───────

(210) M 2021 00844
(151) 19/02/2021
(732) UNIQA ASIGURARI S.A., STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 25,
PARTER, ET. 2-5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ClientUNIQA

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 01133
(151) 19/02/2021
(732) WOOBA DECO SRL, BD. IULIU

MANIU NR. 11A, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

WOOBA WOOD BEST ART

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.11.05; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
11. Aprinzătoare pentru gaz, aparate pentru
încălzire și uscare personală, aparate de iluminat
și reflectoare, aparate pentru bronzat, arzătoare,
boilere și încălzitoare, aparate pentru răcire și
înghețare, aparate pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), aparate de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații industriale de
tratare, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, accesorii de reglare
și siguranță pentru instalații de apă și gaz,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, lampadare, lămpi electrice,
lămpi solare, lămpi decorative, veioze de
noptieră, corpuri de iluminat, accesorii de
iluminat, accesorii pentru corpuri de iluminat,
respectiv: abajururi, suporturi de abajururi,
carcase pentru lămpi / cupole pentru lămpi,
candelabre, lampioane, proiectoare de lumină,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
filamente pentru lămpile electrice, arzătoare
incandescente, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, felinare
pentru iluminat, becuri, difuzoare de lumină,
lămpi de siguranţă, tuburi luminoase pentru
iluminat, dulii pentru lămpi electrice, numere
luminoase pentru case, aplice (corpuri electrice
de iluminat), plafoniere (corpuri de iluminat),
becuri cu LED, instalații de iluminat, decorațiuni
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pentru iluminarea pomului de crăciun (instalații
luminoase).
20. Mobilă și mobilier, adăposturi și paturi pentru
animale, afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în această clasă, rame,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, obloane
(jaluzele), jaluzele din lemn, jaluzele de interior,
capcana viselor (decorațiuni), decorațiuni de
perete, din lemn, butoaie din lemn, grilaje din
lemn, cutii din lemn, rafturi din lemn (mobilier),
scări fabricate din lemn, figurine ornamentale
confecționate din lemn, opritoare din lemn pentru
uși, răchită, sidef, trestie (materiale pentru
împletit), os de balenă, fildeș, spumă de mare.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, jucării din
lemn, articole de gimnastică și de sport.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu vesela, articole
de bucatarie si recipiente, servicii de vanzare
cu amanuntul si cu ridicata in legatura cu
pahare, vase de baut si articole pentru baruri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu fructe, flori și legume artificiale,
brelocuri, decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
jucării, jocuri, articole de joacă și articole pentru
petrecere, articole și echipament de sport,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere și pomi
de crăciun artificiali, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu mobilă,
mobilier, statuete, figurine, lucrări de artă și
decorațiuni din lemn, ghips, plastic, sidef, fildeș,
os de balenă, ceara, stuf, trestie, răchită, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate de iluminat și reflectoare,
corpuri de iluminat, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru

încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de intermediere comercială.

───────

(210) M 2021 01140
(151) 19/02/2021
(732) SC ZAMANI XMR SRL, STR.

DALIEI, NR.24, JUDETUL TIMIS,
GIROC, 307220, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ZAVORA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

10. Jucării erotice (sexuale).
25. Lenjerie intimă (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte erotică (articole de îmbrăcăminte),
articole de acoperirea capului pentru adulți.
35. Servicii oferite de un magazin online de
vânzare cu amănuntul pentru produse tip jucării
și articole de îmbrăcăminte, lenjerie intimă
și articole pentru acoperirea capului destinate
adulților.

───────
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(210) M 2021 01306
(151) 19/02/2021
(732) LOREDANA CLAUDIA SIGHET,

STR. MAGNOLIEI NR. 6B, AP.2,
JUDETUL TIMIS, LUGOJ, 305500,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

chocoberry

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.08

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

30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, arome pe bază
de ciocolată, ciocolată, ciocolată granulată,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, fructe trase în ciocolată, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, marțipan, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient).

───────

(210) M 2021 01307
(151) 19/02/2021
(732) PASTA GYERMELY SRL, STR.

HARGHITA NR. 41, BIROU
NR. 10, JUDETUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, BL. 1, SC.
A, AP 5, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AURIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
30. Mălai, făină, paste uscate și proaspete,
tăieței și paste umplute, cereale, pâine, biscuiți,
cușcuș, pesmet, bulgur, cereale pentru micul
dejun, terci și griș.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea in avantajul tertilor si prezentarea
mălaiului, făinei, pastelor uscate și proaspete,
tăiețeilor și găluștelor, cerealelor, pâinii,
biscuiților, cușcușului, bulgurului, pesmetului,
cerealelor pentru micul dejun, terciului și grișului
pentru a permite clientilor sa le vada si sa le
achizitioneze cat mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
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prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 01308
(151) 19/02/2021
(732) MINCIUNA ADRIAN, STR.

SERBAN CANTACUZINO 55 1A,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

IMM PARC PRODUCTIE-
DEPOZITARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.08

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

19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice.

───────

(210) M 2021 01309
(151) 19/02/2021
(732) IOANA-ADELINA CRISAN,

STR.LIVIU REBREANU, NR.38,
AP.10, JUDETUL BISTRITA
NASAUD, BISTRITA, 420008,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

ecolady

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.13

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

clase:
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, inclusiv
activitati de comercializare cu ridicata si
amanuntul, servicii de agenții de import-export.

───────
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(210) M 2021 01310
(151) 19/02/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ANTENA GROUP

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage (tipărituri), fluturaşi publicitari
(tipărituri), reviste (publicaţii periodice), buletine
informative, ziare (tipărite), brosuri, fotografii
(tipărite), ilustratii (tipărite), materiale tipărite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, servicii de
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, studii de marketing, cercetare
de marketing, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicarea
de texte publicitare, servicii de închirierea de
material publicitar, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii de închirierea de
standuri de vânzare, căutarea de sponsorizări,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea

congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 01311
(151) 19/02/2021
(732) NILBIDI TRANS SRL, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 115, BL. A1,
AP. 60, JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810060, BRĂILA, ROMANIA

(540)
SIZEDOCTOR

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

10. Dispozitive de mărire a penisului, sub formă
de accesorii sexuale pentru adulți, inele de
tensiune utilizate pentru a menține rigiditatea
penisului pentru bărbați cu disfuncții erectile,
penisuri artificiale (stimulente sexuale pentru
adulți), penisuri artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, vibratoare sub formă de
accesorii sexuale pentru adulți, vagine artificiale
sub formă de accesorii sexuale pentru adulți.

───────
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(210) M 2021 01312
(151) 19/02/2021
(732) INTEGRATED SOLUTIONS

PROVIDER SRL, STR. NOVACI
NR. 1, ZONA II, BLOC S15, SC.
2, ET. 5, AP. 54, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LIKE SMART integrated
solutions provider

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.16

(591) Culori revendicate:albastru, rosu,
turcoaz, galben, gri

(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.
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.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.

8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
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.
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22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
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 și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01313
(151) 19/02/2021
(732) IDEAL TECHNOLOGY AG SRL,

STR. ION LUCA CARAGIALE NR.
28, CAMERA B, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

ideal STORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
portocaliu

(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.
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.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
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urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
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.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de

gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
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 și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01314
(151) 19/02/2021
(732) SC DELY DONATELLO SRL, STR.

ȘES CANAL NR. 473, JUDETUL
NEAMT, ROZNOV, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR.
N. DASCALESCU NR. 11, BL.
T3, SC. F, AP. 70, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

PIZZA MASTRO TITTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.20

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Produse de patiserie de tip: pizza, paste,
produse din cereale, pâine.
35. Regruparea în beneficiul terților a unei
varietăți de produse de tip pizza (exceptând
transportul lor) pentru a da posibilitatea clienților
să vadă și să cumpere acele produse din clasa
30, acestea putând fi asigurate prin magazine
en-detail, prin cataloage de vânzare sau prin
mijloace electronice cum ar fi site-urile web.
43. Servicii oferite de persoane sau locații al
căror scop este prepararea și desfacerea hranei
de tip pizza precum și a băuturilor.

───────

(210) M 2021 01315
(151) 19/02/2021
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, PIATA

PRESEI LIBERE NR. 1, CASA
PRESEI, CORP A3, CAM. 29,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Fenomen social

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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 01316
(151) 19/02/2021
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, PIATA

PRESEI LIBERE NR. 1, CORP A3,
CAM. 29, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Mădălin Ionescu Show

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
38. Servicii de telecomunicații.

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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 01317
(151) 19/02/2021
(732) IOAN ISTRATE, BLD. LUCIAN

BLAGA NR. 32, JUDETUL ALBA,
SEBEŞ, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADÁNYI -
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN, NR.
29E, JUDETUL ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)

Snykars

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetărie, înghețate) și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, batoane de cereale și batoane
energizante, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), alimente pe bază de
cacao, batoane de nuga învelite în ciocolată,
batoane din aluat prăjit (youtiao), bezele, biscuiti
cu gust de brânză, biscuiți crackers, biscuiți
crackers cu aromă de fructe, biscuiți crocanți,
biscuiți de graham, biscuiți sub formă de
napolitane sărate, biscuiți sărați, biscuiți sărați
condimentați, boabe de cafea învelite în zahăr,
bomboane cu ciocolată, brioșe cu fructe, bucăți
de jeleu dulce din pastă de fasole roșie (yohkan),
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budincă de griș, budinci, budinci yorkshire,
budinci de orez, budinci gata preparate, budincă
de orez, budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, budincă pe bază de orez, chifle cu
gem, chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată
aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată cu hrean
japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată de casă
sub formă de foaie crocantă cu boabe de
cafea măcinate, ciocolată granulată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
clătite americane, cornuri (produse de patiserie),
cozonac pandoro, cozonaci, crema spumă
(dulce), creme englezești custard (deserturi la
cuptor), creme pe bază de cacao sub formă
de produse tartinabile, cremă de ciocolată
pentru pâine, cremă de ouă englezească,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, creme pe bază de
ciocolată, creme tartinabile pe bază de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), deserturi cremă instant, deserturi
cu musli, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri înghețate, dulciuri
înghețate pe băț, dulciuri nemedicinale care
conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de
lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel, dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri pentru
decorarea pomului de crăciun, dulciuri și biscuiți
tradiționali coreeni (hankwa), flan, fondue din
ciocolată, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, fructe trase
în ciocolată, fulgi crumble (produse patiserie),
fulgi de patiserie de unt de arahide, fulgi din
cremă de unt și zahăr brun (butterscotch),
garnituri de ciocolată, gem de boabe de fasole
învelit într-o coajă moale pe bază de boabe
învelite în zahăr (nerikiri), gheață pentru produse
de cofetărie, glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, halva, hârtie
comestibilă, hârtie de orez comestibilă, iepurași
de ciocolată, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, înghețate și dulciuri,
jeleuri de fructe (cofetărie), lapte de pasăre,
marțipan, marțipan din ciocolată, migdale
(produse de cofetărie pe bază de -), migdale
acoperite de ciocolată, măr pané, napolitane
din hârtie comestibilă, nuci macadamia trase

în ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse
de cofetărie), nuga, pâine, orez sub formă
de cremă, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul
de crăciun (comestibil), pandișpanuri japoneze
(kasutera), panettone (cozonac italian), pastile
din miere cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă
pentru sandviș cu ciocolată și fructe uscate,
pateuri cu ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate,
prăjituri din mei sau boabe de orez expandat
legate cu zahăr (okoshi), prăjituri dulci din
orez zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din
orez zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi),
prăjitură cu pâine, pâine indiană, praline cu
napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
brutărie, produse de brutărie fără gluten, produse
de caramel, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de praline, prăjituri pavlova
cu gust de alune, prăjituri pavlova preparate
cu alune, prăjituri uscate din făină de orez
cu zahăr (rakugan), produse de cofetărie cu
aromă de mentă (nemedicinale), produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
cu gheață, produse de cofetărie cu umpluturi
lichide de fructe, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, produse de cofetărie
din ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie
din nuci, produse de cofetărie din zahăr cu
glazură de ciocolată, produse de cofetărie dulci
aromate, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conțin înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite cu înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie înghețate, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
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de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc acoperit cu
ciocolată, rom (trufe cu-) (produse de cofetărie),
rulouri cu scorțișoară, sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), sopapillas (pâine prăjită),
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
spume, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
taiyaki (prăjituri japoneze în formă de pește cu
diverse umpluturi), tiramisu, trufe (produse de
cofetărie), trufe de ciocolată, turte indiene, vafe
cu glazură de ciocolată, vafe, gofre, vată de
zahăr, vla (cremă englezească custard).

───────

(210) M 2021 01318
(151) 19/02/2021
(732) JU HONG COMERCIAL SRL,

STR. DRAGONUL ROŞU NR. 1-10,
BL. 2, ET. 4, AP. 18, BIROU NR.
1, JUDEŢ ILFOV, SAT FUNDENI,
COMUNA DOBROIESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

C_Rui

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 01319
(151) 19/02/2021
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, PIAŢA

PRESEI LIBERE NR. 1, CASA
PRESEI, CORP A3, CAMERA. 29,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Direct din viitor

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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 01320
(151) 19/02/2021
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, PIAŢA

PRESEI LIBERE NR. 1, CASA
PRESEI, CORP A3, CAMERA 29,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Direct din viitor cu
Mariana Cojocaru

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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.

───────
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(210) M 2021 01321
(151) 19/02/2021
(732) LIVADA ADVERTISING SRL,

STR SIMON BOLIVAR 7, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011905,
ROMANIA

(540)

DraCola

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 01322
(151) 19/02/2021
(732) ANCA-MARIA CERNEA, STR.

PROF. IOAN MALOS NR. 17,
JUDEŢ MUREŞ, REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

rozmarin concept

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17

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

14. Bijuterii.
25. Eşarfe şi şaluri (articole de îmbrăcăminte de
pus la gât).

───────

(210) M 2021 01324
(151) 19/02/2021
(732) SZECSI ATTILA, STR.

TELEKPATAKA NR. 7, JUDEŢ
HARGHITA, ODORHEIUL
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

(540)

GASTRO MOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Uleiuri şi grăsimi alimentare, seminţe
pregătite pentru consum uman.
30. Făină şi preparate din cereale, cereale
preparate pentru consum uman.

───────

(210) M 2021 01325
(151) 19/02/2021
(732) ALEXANDRU SUSNOSCHI-

ŢIFREA, STR. EXERCITIU NR.99,
BL.PD6, SC.D, AP.3, JUDEŢ
ARGEŞ, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)
DOR DE ROD

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

29. Carne si produse din carne, extracte din
carne, peşte, păsări de curte şi vânat, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi gătite,
muraturi, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte,
brânzeturi, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi alte
produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, sau
prin intermediul site-urilor web, promovarea
comercială, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de marketing comercial,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, servicii de vanzare cu amanuntul in
legatura cu produse alimentare.

───────

(210) M 2021 01326
(151) 19/02/2021
(732) TAMAS-ARPAD MOZES, SAT

CHINUSU NR. 13, JUDEŢ
HARGHITA, COMUNA MARTINIS,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

Mo's Fresh

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 27.05.01; 27.05.17

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

32. Băuturi nonalcoolice din fructe şi sucuri de
fructe.

───────

(210) M 2021 01327
(151) 19/02/2021
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, PIATA

PRESEI LIBERE NR. 1, CASA
PRESEI, CORP A3, CAMERA 29,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Dragoste de România

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
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de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 01328
(151) 19/02/2021
(732) HTW LASERCUT & 3D PRINTING

SRL, SOS. INDUSTRIALA NR.
6, CORP CLADIRE C4, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

3D In The Box we bring
technology to you

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Organizarea târgurilor de afaceri
şi comerciale, expoziţiilor comerciale şi
conferinţelor de afaceri, în domeniul imprimării
3d, servicii de grafică publicitară, proiectare
de studii de marketing, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata de imprimante 3d, scanere şi
creioane 3d, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de imprimante şi
scanere (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor

de tip teleshopping, consultanță privind comerțul
în barter, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul in legatura cu scanere
si imprimante 3d, gestiunea afacerilor de comerț
cu amănuntul pentru terți, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
servicii de comerț cu amănuntul online de
consumabile si accesorii pentru imprimante si
scanere, servicii de comerț cu amănuntul si
ridicata in legatura cu consumabile si accesorii
pentru imprimante şi scanere.
37. Servicii de reparare și întreținere de scanere
si imprimante 3d, servicii de diagnostic de
întreținere pentru imprimantele de calculator,
servicii de reîncărcare cu cerneală a casetelor
pentru imprimante.
40. Servicii de închiriere de imprimante 3d,
servicii de închiriere de scanere, servicii de
imprimare digitală, servicii de imprimare offset,
servicii de imprimare 3d, imprimarea tricourilor,
servicii de imprimare de fotografii, servicii de
imprimare de fotogravuri, servicii de imprimare
de portrete, servicii de imprimare personalizată
a denumirilor și logotipurilor de firme, de uz
publicitar și promoțional, pe produsele altor
persoane, servicii de imprimarea desenelor,
servicii de imprimare de motive pe țesături,
servicii de imprimare în relief personalizată
a articolelor de îmbrăcăminte cu modele
decorative, servicii de imprimare după tipar
de materiale textile, servicii de imprimare de
motive pentru terți, servicii de imprimare de
documente de pe suporturi digitale, furnizare
de informații despre servicii de imprimare a
fotografiilor, servicii de închirieri de aparate și
echipamente pentru imprimarea fotografiilor.
41. Educaţie, organizarea conferinţelor în
domeniul mediilor sociale, publicarea
materialelor educaţionale tipărite în legătură cu
tema imprimării 3d, în format fizic sau electronic.
42. Servicii de consultanță în materie de
software de calculator folosit pentru imprimare,
furnizare de acces temporar la un software
online, care nu poate fi descărcat, în vederea
utilizării în procesele de editare și imprimare.

───────
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(210) M 2021 01330
(151) 19/02/2021
(732) MOBIL GUARD SECURITY,

STRADA ELEV STEFAN
STEFANESCU, NR. 13, BL. 451,
SC. A, ETAJ 10, AP. 123, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

MOBIL GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 26.01.01; 29.01.12

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

clase:
45. Servicii de securitate pentru protectia fizica a
bunurilor materiale si a persoanelor.

───────

(210) M 2021 01332
(151) 19/02/2021
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, BD.

BIRUINȚEI, NR. 125-127, JUD
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HEIDI PLUMS in chocolate

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 02.03.16

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolata, prăjiturici uscate (patiserie),
bomboane de ciocolată, bomboane şi produse
de cofetărie cu zahăr, gheata comestibilă.

───────

(210) M 2021 01333
(151) 19/02/2021
(732) CONTASK TEAM SRL, STR.

STEFAN HOTNOG NR.10A, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA
IULIAN LIVIU BASCHIR, STR.
STEFAN HOTNOG NR. 10A, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)
ConTask

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
19/02/2021-21/02/2021

măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere
și dispozitive periferice pentru computere,
costume pentru scufundări, măşti pentru
scufundări, dopuri de urechi pentru scufundări,
cleşti de nas pentru scufundări sau înot,
mănuşi pentru scufundări, aparate de respirat
pentru înot subacvatic, dispozitive pentru
stingerea incendiilor.dispozitive pentru stingerea
incendiilor.
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 și
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2021 01334
(151) 19/02/2021
(732) IGNI FIRE PROTECTION,

STR.PROCLAMAŢIA DE LA
TIMIŞOARA, NR. 5, ÎNCĂPEREA
NN2, PARTE DIN SAD12, CORP
1, ET.2, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
IGNI FIRE PROTECTION

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

1. Preparate ignifuge.
───────

(210) M 2021 01335
(151) 19/02/2021
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, BD.

BIRUINȚEI, NR. 125-127, JUD
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HEIDI Vitality Almonds
& Hemp LIMITED

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 05.03.13; 02.03.16

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

30. Cacao, produse de patiserie si produse de
cofetarie, ciocolata, prajiturici uscate (patiserie),
bomboane de ciocolata, bomboane si produse
de cofetarie cu zahar, gheata comestibila

───────
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(210) M 2021 01336
(151) 19/02/2021
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, BD.

BIRUINȚEI, NR. 125-127, JUD
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HEIDI Vitality Cranberry
Harmony ENRICHED

With QUINOA

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 05.01.05; 02.03.16

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

30. Cacao, produse de patiserie si produse de
cofetarie, ciocolata, prajiturici uscate (patiserie),
bomboane de ciocolata, bomboane si produse
de cofetarie cu zahar, gheata comestibila

───────

(210) M 2021 01337
(151) 19/02/2021
(732) SC SILKWEB SRL, BAIA MARE,

STR. MOLDOVEI, NR. 21/58,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430252, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

GO FUNNEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.11

(591) Culori revendicate:galben(HEX
#F7B117), maro(HEX #442D14)

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

28. Jucării, jocuri şi articole de joaca, jocuri de
masă, articole de joacă educative (jucării).

───────
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(210) M 2021 01338
(151) 19/02/2021
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, BD.

BIRUINȚEI, NR. 125-127, JUD
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HEIDI vitality hazelnut
inspiration ENRICHED

with BISCUIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 05.01.05; 02.03.16

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

30. Cacao, produse de patiserie si produse de
cofetarie, ciocolata, prajiturici uscate (patiserie),
bomboane de ciocolata, bomboane si produse
de cofetarie cu zahar, gheata comestibila

───────

(210) M 2021 01339
(151) 19/02/2021
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, BD.

BIRUINȚEI, NR. 125-127, JUD
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HEIDI Vitality Orange Energy
ENRICHED With GINGER

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 06.01.02; 02.03.16

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

30. Cacao, produse de patiserie si produse de
cofetarie, ciocolata, prajiturici uscate (patiserie),
bomboane de ciocolata, bomboane si produse
de cofetarie cu zahar, gheata comestibila

───────
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(210) M 2021 01340
(151) 19/02/2021
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, BD.

BIRUINȚEI, NR. 125-127, JUD
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HEIDI Easter Venture
PRALINE DESSERT

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 06.01.02; 02.03.16

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

30. Cacao, produse de patiserie si produse de
cofetarie, ciocolata, prajiturici uscate (patiserie),
bomboane de ciocolata, bomboane si produse
de cofetarie cu zahar, gheata comestibila

───────

(210) M 2021 01341
(151) 19/02/2021
(732) MARIO CAFFE ITALIA SRL,

STR. PRIMĂVERII NR. 12, SC.
B, ET. 1, AP. 3, JUD. BOTOŞANI,
BOTOSANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
127, AP. 91, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Aroma Caffe

(531) Clasificare Viena:
07.01.17; 29.01.12; 11.03.04

(591) Culori revendicate:negru, gri, alb, maro,
roşu

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii oferite
de magazine, chioșcuri și lanțuri de magazine,
inclusiv online, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet,
rețele de socializare sau prin intermediul unui
site web specializat, servicii de promovare şi
de informare, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții prin toate mediile, inclusiv
online, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate de cafenea mobilă sau
locații mobile de vânzare cafea, administrare
de afaceri, administrare de afaceri în sistem de
franciză, servicii de consiliere și consultanță în
afaceri referitoare la francizare.

───────
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(210) M 2021 01342
(151) 19/02/2021
(732) VIOREL TODORUT, ALEA

SCURTA NR. 2, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

FLOWER POWER

(531) Clasificare Viena:
05.05.10; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
31. Plante și flori naturale.

───────

(210) M 2021 01343
(151) 19/02/2021
(732) SC GBR PROJECTS SRL, STR.

MITROPOLITUL VARLAAM NR.
30-32, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

NOMAD CAR WASH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc în folosul terţilor a
unei game variate de produse (cu excepţia

transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănutul, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshoping, servicii de vânzare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
marketing, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, publicitate, promovarea vânzărilor pentru
terţi, servicii de agenţie de publicitate, servicii
de închiriere a spaţiului publicitar, publicitate
prin poştă, servicii de închiriere a timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afişe publicitare, servicii de închiriere a
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, servicii
de evaluări ale afacerilor, servicii de investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
în domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, furnizarea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, furnizarea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
servicii de răspândire a materialelor publicitare,
prognoze economice, managementul interimar
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al afacerii, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, servicii de negociere şi încheiere
de tranzacţii comerciale pentru terţi, servicii
de negociere a contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru
terţi, servicii de închiriere de echipamente
şi maşini de birou, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, servicii de spalatorie auto, staţii
de distribuţie a carburanţilor pentru vehicule
(realimentare şi întreţinere), servicii de reparaţii
în cazul unei defecţiuni a vehiculului, servicii de
încărcare a bateriilor la vehicule, vulcanizarea

anvelopelor (reparaţii), întreţinerea vehiculelor,
curăţarea vehiculelor, echilibrarea anvelopelor.

───────

(210) M 2021 01344
(151) 19/02/2021
(732) PETRE-SORIN SAVIN, BD. FRAȚII

GOLESTI NR. 104, BL. S8, SC.A,
ET.7, SP.30, JUDEȚUL ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA
ADRIAN BOLD, STR. PETRE
ISPIRESCU NR. 34, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

4office

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, alb, albastru
deschis

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

16. Hârtie și carton, perforatoare (articole de
birou), clasoare (articole de birou), lichide
corectoare (articole de birou), benzi corectoare
(articole de birou), articole de papetărie pentru
birou, coup-papier (articole de birou), pixuri și
stilouri (articole de birou), tocătoare de hârtie
(articole de birou), articole de birou (cu excepția
mobilelor), suporturi pentru hârtie (articole de
birou), separatoare pentru dosare (articole de
birou), tăvițe pentru dosare (articole de birou),
ansambluri de imprimare portabile (articole de
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birou), table pentru luat notițe (articole de birou),
articole de papetărie din hârtie pentru birou,
imprimante de mână pentru etichete (articole
de birou), suporturi din plastic pentru ecusoane
(articole de birou), umezitoare (articole de
birou), fălțuitoare (articole de birou), perforatoare
electrice (articole de birou), suporturi pentru
ecusoane (articole de birou), ecusoane cu
nume (articole de birou), cuțite pentru tăiat
hârtie (articole de birou), distribuitoare de bandă
adezivă (articole de birou), suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), raportoare
(pentru articole de papetărie și utilizare la birou),
mașini de pliat hârtia (din categoria articole
pentru birou), aparate și mașini pentru legat cărți
(articole de birou), panglici pentru imprimante de
mână pentru etichete (articole de birou), clipsuri
pentru suporturi pentru ecusoane cu nume
(articole de birou, clipsuri retractabile pentru
suporturi pentru ecusoane cu nume (articole de
birou), instrumente de scris, ustensile de scris,
caiete de scris, hârtie de scris, hârtie de scrisori,
table de scris albe, mașini de scris electronice,
stilouri (articole de scris), hârtie de scris cu
antet, suporturi pentru foi de scris, dispozitive
de ștampilat pentru birouri, ustensile de scris și
ștampilat, blocuri (papetărie), plicuri (papetărie),
papetarie imprimata, capse (papetărie), coperte
(papetărie), dosare (papetărie), cutii pentru
papetărie, hârtie autocopiativă (papetărie),
articole de papetărie, folii transparente
(papetărie), benzi adezive (papetărie), plicuri
de papetărie, carnețele de buzunar (papetărie),
mape de hârtie (papetărie), autocolante (articole
de papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), coli de hârtie (papetărie), articole de
papetărie pentru scris, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, adezivi pentru
papetărie sau menaj (materiale de lipit), articole
de papetărie și accesorii educative, materiale
educative și didactice, materiale educative
tipărite, cărți educative, cărți, registre (cărți),
cărți de vizită, caiete (papetărie), caiete școlare,
caiete legate, caiete de notițe, pensule, pensule
de pictat, pensule pentru desen, pensule
pentru artiști plastici, ambalaj din plastic, plicuri
din plastic, pungi universale de plastic, folii
transparente din plastic, hârtie de ambalaj,
ambalaj de carton, ambalaj de cadouri din
hârtie sau carton, pungi (învelitoare, săculețe)
de ambalaj din hârtie sau material plastic, mape
pentru scris (papetărie), foi de hârtie (papetărie),
carduri educative din hârtie și carton, publicații
educative.
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate

în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de editare de
publicitate, servicii de reclamă şi publicitate,
publicitate radio şi de televiziune, servicii de
publicitate în presă, publicitate, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, servicii de publicitate
şi de promovare, servicii de publicitate pentru
alte persoane, producţie de publicitate televizată
şi radiofonică, servicii de informaţii comerciale,
prin internet, servicii de publicitate furnizate
pe internet, difuzarea publicităţii pe internet
pentru terţi, închirieri de spaţiu publicitar
pe internet, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de comenzi
online, servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de comenzi online
computerizate, furnizare de informații de afaceri
în domeniul mediilor sociale, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru obiecte de papetărie.

───────
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(210) M 2021 01345
(151) 19/02/2021
(732) DARGEN PRODUCTS SRL,

ALEEA PETRACHESTI 24 B, BLOC
1, ETAJ 1, AP.116, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.III, AP.96,
JUDEȚUL CLUJ, FLOREȘTI,
030044, CLUJ, ROMANIA

(540)

D DARGEN For those
who want more

(531) Clasificare Viena:
25.01.05; 26.05.01; 26.11.02; 27.05.01;
27.05.21

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

14. Aliaje din metale prețioase, amulete
(bijuterii), ancore (ceasornicărie), ceasuri
atomice, insigne din metale prețioase,
casete ale arcului (ceasornicărie), mărgele
pentru fabricarea bijuteriilor, cutii din metale
prețioase, brățări (bijuterii), brățări realizate
din textile brodate (bijuterii), broșe (bijuterii),
lanțuri (bijuterii), pandantive pentru brelocuri,
cronografe (ceasuri), cronoscoape, cleme pentru
bijuterii, cutii de ceasuri, ceasornice, ceasuri și
ceasornice, electrice, bijuterii cloisonne, butoni
de cămașă, cercei, fire de aur (bijuterii), bijuterii
pentru pălării, cutii de bijuterii, pandantive
bijuterii/pandantive pentru bijuterii, furnituri de
bijuterii, ace bijuterii pentru pălării, bijuterii din
chihlimbar, inele de chei (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă)/
lanțuri pentru brelocuri (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă),
medalioane (bijuterii), coliere (bijuterii), olivine
(pietre prețioase)/peridote, ace ornamentale,

perle (bijuterii), perle realizate din ambroid
(chihlimbar presat), pendule (ceasornicărie), ace
(bijuterii), metale prețioase, în formă brută
sau semi prelucrate, pietre prețioase, cutii de
prezentare pentru bijuterii, cutii de prezentare
pentru ceasuri, inele retractabile pentru chei/
lanțuri retractabile pentru chei, inele (bijuterii),
rozarii/mătănii, pietre semiprețioase, bijuterii
pentru pantofi, fire de argint (bijuterii), inele
despicate pentru chei din metal prețios, fibre din
argint (fire de argint), agrafe de cravată, ace de
cravată, curele de ceas/curele pentru ceasurile
de mână/curelușe de ceas, lanțuri de ceas,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
opere de artă din metal prețios, ceasuri de mână.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, comandă computerizată de stoc,
prelucrare administrativă pentru comenzi de
achiziție, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de agenții de import și export.

───────

(210) M 2021 01346
(151) 19/02/2021
(732) SC PODGORIA SILVANIA SRL,

STR. PARTIZANILOR NR. 45,
JUDEȚUL SĂLAJ, SIMLEU
SILVANIEI, SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)
DACIDAVA

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vin,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2021 01347
(151) 19/02/2021
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)

LD QUALITY+

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 26.13.25; 27.05.01

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2021 01348
(151) 19/02/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
45202, OH, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)
HAUTE COUTURE
LA MAGNIFIQUE

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

3. Preparate pentru îngrijirea, tratarea și
înfrumusețarea țesăturilor, agenți de clătire, în
special balsamuri, uleiuri pentru parfumuri și
mirosuri, apă parfumată pentru uz casnic și
pentru utilizare pe țesături, uleiuri esentiale,
preparate pentru parfumarea aerului.

───────

(210) M 2021 01349
(151) 19/02/2021
(732) VICTORIŢA RADU, STR.

TRIFOIULUI NR. 60-62, BL. CORP
C2, ET. 7, AP. 40, JUDEȚUL
ILFOV, SAT DOBROESTI, COM.
DOBROESTI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

TAXI MONDIAL

(531) Clasificare Viena:
01.05.02; 01.05.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, albastru,
galben, negru, gri, verde, portocaliu

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

38. Servicii de telecomunicații, servicii de
dispecerat taxi (transmitere de mesaje).
39. Servicii de transport, servicii de taxi
(transport), furnizare de servicii de rezervare de
taxiuri prin aplicații mobile.

───────
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(210) M 2021 01350
(151) 19/02/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
45202, OH, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)
HAUTE COUTURE L'INGENUE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru îngrijirea, tratarea și
înfrumusețarea țesăturilor, agenți de clătire, în
special balsamuri, uleiuri pentru parfumuri și
mirosuri, apă parfumată pentru uz casnic și
pentru utilizare pe țesături, uleiuri esentiale,
preparate pentru parfumarea aerului.

───────

(210) M 2021 01351
(151) 19/02/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
45202, OH, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)
HAUTE COUTURE

LA DESIRABLE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru îngrijirea, tratarea și
înfrumusețarea țesăturilor, agenți de clătire, în
special balsamuri, uleiuri pentru parfumuri și
mirosuri, apă parfumată pentru uz casnic și
pentru utilizare pe țesături, uleiuri esentiale,
preparate pentru parfumarea aerului.

───────

(210) M 2021 01352
(151) 19/02/2021
(732) SC MONDIAL SELECT SRL,

SOS. COLENTINA NR. 184,
CONSTRUCŢIE UŞOARA TIP
TERMOPAN IN SUPRAFAŢĂ DE
20MP, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, AP. 19, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

(540)

TAXI MONDIAL Select

(531) Clasificare Viena:
01.05.02; 01.05.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu , albastru,
galben, gri, negru, verde, portocaliu

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

38. Servicii de telecomunicații, servicii de
dispecerat taxi (transmitere de mesaje).
39. Servicii de transport, servicii de taxi
(transport), furnizare de servicii de rezervare de
taxiuri prin aplicații mobile.

───────
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(210) M 2021 01353
(151) 19/02/2021
(732) LUXOLITE SRL, STR.

SMARALDULUI NR. 12, BLOC 7,
ETAJ 1, AP. 18, JUDEȚUL ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(540)

AtmByte Crypto Cash

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.05.11; 26.03.23;
29.01.13

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#a3622a), galben (HEX #ca9b31, HEX
#f7e851), negru

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare
───────

(210) M 2021 01354
(151) 19/02/2021
(732) ROMATEC PACKAGING SRL,

STR. JEAN ATANASIU NR.
11, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PERLA CIUCAȘULUI

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

32. Apă gazoasă (carbonatată), apă minerală,
apă minerală carbogazoasă, apă carbogazoasă,
apă de masă, apă de izvor.

───────

(210) M 2021 01355
(151) 19/02/2021
(732) REMEDIAVERT SRL, STR. DR.

IACOB FELIX, NR. 87, FELIX
OFFICE BUILDING, ETAJ 3,
BIROUL 2, SECTIUNEA 3.2.18,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BeWell Your natural way

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
302C)

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

3. Preparate cosmetice, nemedicinale, pentru
îngrijirea corpului, produse cosmetice pentru uz
personal, produse cosmetice, ulei de cocos de
uz cosmetic, uleiuri pentru toaleta personală,
produse cosmetice.
5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru bolnavi, alimente dietetice
de uz medical, alimente dietetice pentru
utilizare în nutriția clinică, alimente pentru
diabetici, alimente pentru diabetici (produse
speciale), produse și articole pentru igienă,
antioxidanți, batoane care înlocuiesc o masă,
ca supliment nutritiv, pentru sporirea energiei,
ceai medicinal, ceaiuri de slăbit de uz medical,
alimente dietetice de uz medical, îndulcitori
artificiali adaptați pentru diabetici, înlocuitori de
zahăr pentru diabetici, înlocuitori dietetici ai
zahărului de uz medical, preparate dietetice
și alimentare, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, de uz medical, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare, de uz
medical, pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, de uz medical, suplimente
antioxidante, de uz medical, suplimente dietetice
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care conțin vitamine, suplimente nutritive,
vitamine și preparate cu vitamine, de uz medical.
29. Amestecuri de fructe uscate, amestecuri
de fructe și nuci preparate, fructe confiate,
fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe uscate,
fructe uscate cu coaja lemnoasă aromate,
migdale măcinate, migdale preparate, nuci
comestibile, nuci de acaju preparate, nuci de
acaju sărate, nuci cu coajă preparate, nucă de
cocos preparată, nucă de cocos rasă, produse
din fructe uscate, semințe comestibile, semințe
de chia alimentare prelucrate, semințe de
dovleac prelucrate, semințe de floarea soarelui
comestibile, semințe de susan gătite, nefiind
condimente sau arome, semințe procesate,
semințe procesate de floarea soarelui, semințe,
preparate, smochine uscate, stafide, ulei de
cocos, ulei de cocos pentru alimente, unt de
cocos, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
batoane alimentare pe bază de nuci, batoane pe
bază de fructe și fructe nucifere, batoane pe bază
de nuci și semințe, gustări pe bază de nucă de
cocos, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Amestecuri de ceai, amestecuri de cicoare
folosite ca înlocuitori de cafea.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare în materie de
activități de marketing, campanii de marketing,
marketing de produse, marketing digital,
marketing promoțional, promovarea afacerii
(publicitate), promovarea comercială, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
promovare comercială, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate online, servicii de
comerţ online.

───────

(210) M 2021 01357
(151) 20/02/2021
(732) NATUR ADS SRL, STR. STEFAN

CEL MARE 68A, AP 2, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410437, BIHOR,
ROMANIA

(540)
RECO

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

16. Pliante (tipărite) în domeniul vânzărilor
imobiliare.
35. Servicii de vânzare prin licitație de bunuri
imobiliare, organizare și coordonare de licitații
imobiliare.
36. Servicii de agenții imobiliare, servicii
imobiliare, agenții imobiliare, investiții imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, finanțarea creditelor imobiliare,
gestionarea proprietăților (imobiliare), servicii
imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii fiduciare imobiliare, servicii
de evaluări imobiliare, afaceri imobiliare,
servicii de împrumuturi imobiliare, brokeraj cu
proprietăți imobiliare, brokeraj de proprietăți
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, asigurare
de proprietăți imobiliare, evaluări financiare
de proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, administrare de bunuri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare (pentru terţi),
gestionare de proprietăți imobiliare, planificare
de investiții imobiliare, acordare de credite
imobiliare, investiții în proprietăți imobiliare,
formare de consorții imobiliare, organizare
de închirieri imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, finanțare în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, brokeraj cu
garanții reale imobiliare, servicii de închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
servicii de administrare de bunuri imobiliare,
evaluări financiare (asigurări, bănci, proprietăți
imobiliare), investiții de capital în proprietăți
imobiliare, consultanță privind achiziționarea de
bunuri imobiliare, servicii de consiliere privind
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investițiile în proprietăți imobiliare, colectarea
datoriilor aferente închirierii proprietăților
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, servicii de evaluare
și gestionare de bunuri imobiliare, servicii
de brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (pentru terți), organizare
de închirieri (doar proprietăți imobiliare), servicii
de gestiune a investițiilor imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
servicii financiare pentru achiziționarea de
proprietăți imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), servicii de
evaluare a financiară a proprietății personale
și imobiliare, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii de căutare de proprietăți imobiliare
naționale, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, închirieri de spații pentru
birouri (imobiliare), intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii de
investiții în proprietăți imobiliare, servicii de
consultanță în materie de bunuri imobiliare,
servicii de cercetare privind achiziția de
proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare, servicii
de evaluare de cereri de despăgubire pentru
proprietățile imobiliare, management imobiliar
(intermediere) privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de închiriere de bunuri imobiliare
și de proprietăți, servicii de tip (garanţii )
escrow pentru bunuri imobiliare, acordarea de
garanții financiare pentru bunurile imobiliare,
agenții de închiriere de proprietăți imobiliare
(apartamente), servicii de asigurări în domeniul
proprietăților imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
furnizare de informații în legătură cu evaluarea
bunurilor imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații industriale, servicii de administrare
a proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de management imobiliar privind
tranzacțiile cu proprietăți imobiliare, selectare
și achiziție de proprietăți imobiliare (în numele

terților), furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de clădiri,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de consiliere privind
deținerea de proprietăți imobiliare, servicii de
asigurări cu privire la bunuri imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, servicii de
agenție pentru vânzarea de proprietăți imobiliare
pe bază de comision, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de clădiri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locații pentru divertisment,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru malluri de cumpărături, servicii de
prelungire a contractelor de închiriere pentru
proprietăți imobiliare, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente.
37. Servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare.
41. Formare în domeniul gestionării
proprietăților imobiliare
42. Servicii de evaluare a proprietăților
imobiliare, servicii de proiectare privind
proprietățile imobiliare, evaluare și testare
de proprietăți imobiliare privind prezența
materialelor periculoase.

───────
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(210) M 2021 01358
(151) 21/02/2021
(732) TECH GRID SRL, STR. TOMA

CARAGIU, NR. 4, BL. P, AP. 8, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, 100042,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

TOO GOOD FOR SCHOOL

(531) Clasificare Viena:
18.05.06; 01.01.05; 27.01.06; 27.05.01;
27.05.08

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii (tipărite),
articole de papetărie și articole de birou, cu
excepția mobilei, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
18. Piele și imitații de piele, genți de voiaj și de
transport, umbrele şi parasolare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01359
(151) 21/02/2021
(732) GEORGIANA-MARINA PLESU,

STR. PACII, NR. 18, SC. B, ET. 2,
AP. 18, JUD. BACAU, ONESTI,
601019, BACĂU, ROMANIA

(540)
AMURG

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, articole de
încălțăminte.
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale textile
respectiv: benzi pentru lenjerie de damă, benzi
pentru pălării, benzi pentru ridicarea sânilor,
broderie pentru îmbrăcăminte, broderie, clame
pentru bretele (dispozitive de fixare)
cifre pentru marcarea lenjeriei, cifre sau
litere pentru marcarea lenjeriei, clame pentru
jartieră (dispozitive de fixare), cordoane din
lână pentru îmbrăcăminte, cordoane pentru
îmbrăcăminte, copci de corsete, elastic pentru
utilizare în croitoria de damă, elemente de fixare
pentru bretele (materiale de croitorie), embleme
brodate, epoleți (mercerie), etichete din material
textil pentru marcarea numelui pe articole de
îmbrăcăminte , etichete din material textil pentru
marcarea numelui pe articole vestimentare,
etichete din materiale textile de pus numele,
pentru identificarea lenjeriei, etichete din
materiale textile pentru marcarea numelui pe
articole de lenjerie, funde ca articole de
mercerie, piese care se lipesc la căldură pentru
ornamente de articole textile (mercerie), piese
care se lipesc la căldură pentru ornamente de
articole textile (mercerie), ornamente de pălării
(nu din metale prețioase), ornamente pentru
pălării, paiete, paiete pentru îmbrăcăminte,
paiete pentru împodobire, cu excepția celor
din metale prețioase, panglici, panglici de
catifea, panglici de mătase, panglici decorative,
panglici decorative din material textil folosite
ca ornament, panglici decorative din material
textile, petice brodate, petice decorative, articole
decorative pentru păr, respectiv: mărgele, altele
decât pentru confecționarea bijuteriilor, panglici
de păr, ornamente pentru păr.

───────
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(210) M 2021 01360
(151) 21/02/2021
(732) SC RATUR TRANS SRL, STR.

TĂBĂCARI, BL. 8A, PARTER, JUD.
BRASOV, FĂGĂRAŞ, 505200,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Livada Lagunei

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, ardei iuți chili, umpluți,
ardei iuți conservați, ardei iuți murați, ardei
iuți verzi, preparați, ardei roșii preparați, ardei,
preparați, bame uscate, bureți negri (pleurotus
ostreatus), deshidratați, căpșuni conservate,
căpșuni uscate, cipsuri de mere, cipsuri din
fructe, cireșe preparate, cireșe maraschino,
ciuperci, preparate, coacăze negre, prelucrate,
coji de fructe, compot de mere, concentrat
de roșii, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, conserve de legume, conserve și murături,
cremă de fructe, deserturi pe bază de fructe, flori
uscate comestibile, fructe aromatizate, fructe
coapte, fructe confiate, fructe congelate, fructe
de pădure, conservate, fructe deshidratate,
fructe feliate, fructe feliate la borcan, fructe
preparate, fructe tăiate, fructe uscate, fructe
în conservă, fructe în saramură, frunze de
viță-de-vie preparate, fulgi de piersică, fulgi
de păducel, ghimbir cristalizat, ghimbir murat,
ghimbir, conservat, hribi, uscați, lămâi preparate,
legume feliate, la conservă, legume gata-
tăiate pentru salate, legume conservate (în
ulei), legume gătite, legume sărate, legume
tăiate, legume uscate, leguminoase conservate,
leguminoase uscate, mere preparate, miezuri de
nucă, nuci comestibile, nuci conservate, nuci cu
coajă preparate, spumă (pateu) vegetal, spume
(pateuri) vegetale, pectină din fructe, piure de
legume, piureuri de fructe, produse din fructe
uscate, prune conservate, prune (neprelucrate),
pulpă de fructe, roșii, preparate, rulouri de fructe,
salate de fructe, semințe de floarea soarelui
comestibile, sfeclă procesată, smochine uscate,
soia conservată, stafide, stafide infuzate, suc
de lămâie de uz culinar, sucuri de legume
pentru gătit, sucuri din fructe utilizate la gătit,
supă de fructe de pădure, tocătură din fructe,
umpluturi de fructe pentru plăcinte, umpluturi
pe bază de fructe pentru plăcinte, umpluturi pe
bază de fructe pentru prăjituri și tarte, fructe
congelate, fructe glasate, fructe conservate,
fructe glazurate, pastă de fructe, fructe la borcan,
gemuri din fructe, marmelada din fructe, praf de

fructe, conserve de fructe, cremă tartinabilă din
fructe, produse tartinabile din fructe, gustări pe
bază de fructe confiate, gustări pe bază de fructe
uscate, spumă de prune, concentrate din suc de
legume pentru alimente.
31. Fructe și legume proaspete, aranjamente
de fructe proaspete, fructe proaspete, nuci
(neprelucrate), legume și ierburi proaspete,
mere proaspete, mere crude, mere neprelucrate,
mere de zahăr (annona squamosa) proaspete,
mere proaspete din specia syzygium
samarangense, prune, proaspete, culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole
și forestiere, composturi horticole, produse
agricole (neprelucrate), produse agricole brute,
produse horticole brute și neprocesate, produse
horticole neprocesate, produse horticole brute,
plante (naturale), plante cu frunze, plante
fructifere vii, plante leguminoase, plante
naturale, plante naturale vii, plante proaspete,
plante uscate, afine crude, afine neprelucrate,
afine proaspete, afine sălbatice, proaspete,
agrișe proaspete, amestecuri de fructe
(proaspete), caise crude, caise neprelucrate,
caise proaspete, căpșuni proaspete, cireșe
(neprelucrate), cireșe (proaspete), citrice, citrice
proaspete, citrice, proaspete, coacăze negre
proaspete, coacăze roșii proaspete, coacăze
roșii, proaspete, fructe crude, fructe cu
coajă lignificată proaspete, fructe ecologice,
proaspete, fructe neprelucrate, fructe proaspete,
gutui crude, gutui neprelucrate, gutui proaspete,
legume crude, legume ecologice, proaspete,
legume neprelucrate, legume proaspete, lămâi
crude, lămâi neprelucrate, lămâi proaspete,
mere caju proaspete, merișoare proaspete,
mure proaspete, nuci neprelucrate, nuci
proaspete, pere proaspete, piersici crude,
piersici galbene proaspete, piersici neprelucrate,
piersici proaspete, zmeură neagră, proaspătă
(bokbunja), zmeură proaspătă.
32. Bere și produse de bere, 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, beri aromatizate, beri artizanale,
coctailuri pe bază de bere, IPA (bere blondă
indiană), înlocuitor de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
băuturi nealcoolice, citronadă, concentrate
pentru preparat băuturi de fructe, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
must conservat, nefermentat, produse pentru
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fabricarea de sifon, sirop de coacăze negre,
sirop de malț pentru băuturi, sirop de
migdale, siropuri pentru băuturi, 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, ape, apă (băuturi), apă
carbogazoasă, apă cu arome, apă de izvor,
apă de masă, apă gazoasă (carbonatată), apă
gazoasă (sifon), apă minerală, apă minerală
aromatizată, apă minerală carbogazoasă, apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), apă îmbogățită
nutritiv, apă îmbuteliată, ape minerale și
gazoase, apă plată, apă potabilă, apă potabilă
cu vitamine, apă potabilă purificată, băuturi
pe bază de apă care conțin extracte de
ceai, sifon, băuturi carbogazoase aromatizate,
bere din extract de rădăcini, bitter lemon
(băutură răcoritoare carbogazoasă), băuturi
carbogazoase aromate nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
nealcoolice, băuturi cola, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut caloric
scăzut, băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi
de tip cola, cola (băuturi răcoritoare), limonade,
sucuri carbogazoase, aperitive fără alcool, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică, băuturi carbogazoase, nealcoolice,
din fructe, băuturi carbonatate înghețate, băuturi
care conțin vitamine, băuturi cu carbohidrați,
băuturi cu proteine, băuturi energizante, băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical),
băuturi izotonice, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice
cu adaos de vitamine, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice din fructe
uscate, băuturi nealcoolice din malț, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice pe bază de miere,
băuturi nealcoolice îmbogățite cu vitamine și
cu săruri minerale, băuturi pe bază de prune
afumate, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, băuturi pentru sportivi, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi răcoritoare pe bază
de fructe cu aromă de ceai, baze nealcoolice
pentru cocteiluri, cidru fără alcool, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, cocteiluri fără alcool, punci
de fructe, nealcoolic, punci nealcoolic, sevă
de arțar, sevă de mesteacăn, șerbeturi din

fructe (băuturi), sucuri, vinuri fără alcool, vinuri
nealcoolice, băuturi cu gheață pisată (băuturi
parțial înghețate), sucuri de fructe organice,
băuturi din fructe, fără alcool), concentrate de
sucuri de fructe, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, băuturi cu gheață cu conținut de fructe,
siropuri pentru pregătirea băuturilor cu arome de
fructe, băuturi care constau în principal din sucuri
de fructe, băuturi pe bază de suc de mere, suc
concentrat de prune afumate, suc de portocale,
suc de struguri, suc de rodii, suc de mango,
suc de grepfrut, suc de roşii (băuturi), suc de
fructe concentrat, suc de coacăze negre, suc
de pepene galben, suc de pepene verde, sucuri
de legume (băuturi), sucuri de fructe gazoase,
băuturi nealcoolice cu suc de portocale, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
struguri, nealcoolice, băuturi nealcoolice cu suc
de legume.
33. Băuturi distilate, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi alcoolice pre-amestecate,
amestecuri alcoolice pentru cocteiluri, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de ceai, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât cele bazate pe bere, băuturi alcoolice pe
bază de cafea, băuturi aperitive pe bază de
lichior, băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi
care conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de
rom, băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băutură sangria, băuturi răcoritoare aromatizate,
cocteiluri, cocteiluri alcoolice de fructe, cocteiluri
alcoolice preparate, cocteiluri alcoolice în formă
de gelatine răcite, cocteiluri preparate pe bază
de vin, extracte din fructe cu alcool, punci de
rom, punci de vin, punciuri cu alcool, băuturi
spirtoase, absint, amestec de whisky, băutură
spirtoasă fermentată, băuturi alcoolice spirtoase,
băuturi spirtoase tonice aromatizate, distilat de
vișine, extracte de lichioruri spirtoase, rachiu,
rachiu pentru gătit, rom, rom din sirop de trestie
de zahăr, rom infuzat cu vitamine, vișinată,
votcă, whisky, șnaps, alcool de mentă, băuturi
alcoolice carbonatate, cu excepția berii, bitter
(lichioruri), băuturi alcoolice de tip bitter, băuturi
alcoolice distilate pe bază de cereale, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, băuturi
aperitiv, băuturi slab alcoolizate, vin, băuturi
pe bază de vin, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, vin alb, vin de căpșuni, vin
de fructe, vin de mure, vin de struguri, vin
de zmeură neagră (bokbunjaju), vin fiert, vin
pentru gătit, vin roșu, vin slab alcoolizat, vin
spumant, vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, vinuri albe spumante, vinuri cu alcool,
vinuri cu denumire de origine protejată, vinuri
de desert, vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri



neacidulate, vinuri rozé, vinuri roșii spumante,
vinuri spumante, vinuri spumante naturale, vinuri
îmbogățite, lichior de coacăze negre, lichior de
ouă, alcoolic, lichioruri, lichioruri care conțin
cremă, lichioruri cremă, lichioruri din plante,
lichioruri pe bază de cafea, rachiu de pere,
băutură spirtoasă tonică aromatizată cu extracte
de prune japoneze (umeshu), lichior japonez
aromatizat cu extracte de prune japoneze.

35. Achiziții de produse în numele societăților
terțe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la fructe, 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 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 produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, 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 produse
horticole, administrarea vânzărilor.
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