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Cereri Mărci publicate în 27/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
OWN POWER FITNESS
SYSTEM

2 M 2021 03209 20/04/2021 CALINOIU STEFAN - GEORGE SmartelGSM

3 M 2021 03211 20/04/2021 SC MATIAS SRL MATIAS

4 M 2021 03212 20/04/2021 SHOCK SECURITY S.R.L. SS SHOCK SECURITY

5 M 2021 03213 20/04/2021 LUXOR SECURITY S.R.L. LS LUXOR SECURITY

6 M 2021 03214 20/04/2021 ROBUST GUARD SECURITY
S.R.L.

RGS ROBUST GUARD
SECURITY

7 M 2021 03215 20/04/2021 MOON SECURITY SRL MS MOON SECURITY

8 M 2021 03216 20/04/2021 ILEANA ROSU la Forme Souplesse ONE
MOMENT. LIVE THE STORY.

9 M 2021 03217 20/04/2021 ANF MANAGEMENT SRL you Choose LOW CARB

10 M 2021 03218 20/04/2021 THERMO HEAT RUS S.R.L. THERMO HEAT RUS instalaţii
termice şi sanitare

11 M 2021 03219 20/04/2021 ADOR CENTER SRL Tricouri Ador

12 M 2021 03220 20/04/2021 ADOR CENTER SRL Ador

13 M 2021 03221 20/04/2021 ADOR CENTER SRL Ador Online

14 M 2021 03222 20/04/2021 PROINTERMED S.R.L. RECYCLENE

15 M 2021 03223 20/04/2021 PROINTERMED S.R.L. RECYCLING ONE

16 M 2021 03224 20/04/2021 SERVOTECH INOVATION
S.R.L.

COINZIX

17 M 2021 03225 20/04/2021 SC WINSEDSWISS SRL ohma by winsedswiss

18 M 2021 03226 20/04/2021 PETRU-CRISTIAN ILIEŞ MUNCA DISTRUJE

19 M 2021 03227 20/04/2021 CONSILIUL JUDEȚEAN
PRAHOVA

N.O.I.

20 M 2021 03228 20/04/2021 CLAUDIA ALIONESCU Shalala News

21 M 2021 03229 20/04/2021 RADU-LUCIAN IOVĂNESCU Bijuteria Keops & Cleopatra

22 M 2021 03230 20/04/2021 ANDREI - VICTOR STAN TENXCOR

23 M 2021 03231 20/04/2021 RAREȘ STOICA Sufletească

24 M 2021 03233 20/04/2021 CONSTANTIN DUMITRIU
COSMIN NEAGU
PUBLISYS MEDIA SRL

Jardin du Pané

1 M 2021 02793 19/04/2021 CSABA ISTVAN LASZLO
KRECHT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 03234 20/04/2021 CONSTANTIN DUMITRIU

COSMIN NEAGU
PUBLISYS MEDIA SRL

Jardin du Plaisir

26 M 2021 03235 20/04/2021 SC VITALL SRL NATURAL FERMA

27 M 2021 03236 20/04/2021 MEDIATICA SRL FMC FISH MARKET CLUJ
PIAŢA DE PEŞTE

28 M 2021 03237 20/04/2021 VLAD-ALEXANDRU PENEȘ
MIHAELA-CARMEN COZMA

PARENtiNG IN ERA DIGITALA

29 M 2021 03238 20/04/2021 CORNER SOLUTIONS SRL PRINTING SERVICES

30 M 2021 03240 20/04/2021 LOCASIGA SRL AQUA TECH PREMIUM

31 M 2021 03241 20/04/2021 NATURPHARMA LTD SRL BENOCAN

32 M 2021 03242 20/04/2021 POLICLINICA VICTORIA SRL CLINICA DENTARĂ VICTORIA
BENE DIAGNOSCITUR BENE
CURATUR VICTORIA

33 M 2021 03243 20/04/2021 POLICLINICA VICTORIA SRL CLINICA VICTORIA

34 M 2021 03244 20/04/2021 CĂTĂLIN BONDOC ARBORA CRAFT
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KRECHT, STR. MATEI CORVIN
NR. 212, JUDEŢ BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)
OWN POWER

FITNESS SYSTEM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, publicitate, producţia de clipuri
publicitare, servicii de intermediere comerciala,
demonstraţii cu produse.
41. Antrenare (instruire), furnizarea de
informaţii in domeniul educaţiei, efectuarea
antrenamentelor de fitness, predarea
gimnasticii, educaţie fizică, servicii de sănătate
(antrenamente de sănătate si fitness),
organizarea de expoziţii in scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, servicii cu instructor personal
(antrenament de fitness), furnizarea de facilitaţi
sportive, predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, instruire practica (demonstraţii).
44. Servicii de medicină alternativă, servicii de
chiropractica, masaj, servicii de fizioterapie/
terapie fizică, servicii de terapie.

───────

(210) M 2021 03209
(151) 20/04/2021
(732) CALINOIU STEFAN - GEORGE,

STRADA AMARADIEI, NR 10,
JUDEŢ PRAHOVA, PLOIESTI,
100071, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
SmartelGSM

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

9. Mecanisme pentru aparate cu preplată,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, telefoane,
huse pentru telefoane, telefoane publice,
telefoane mobile, telefoane portabile, telefoane
celulare, telefoane digitale, telefoane fixe,
telefoane voip, telefoane inteligente, telefoane
cu internet, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, telefoane de conferință,
adaptoare pentru telefoane, telefoane mobile
braille, baterii pentru telefoane, căști pentru
telefoane, telefoane celulare digitale, conectoare
pentru telefoane, telefoane prin satelit, software
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane inteligente,
suporturi pentru telefoane mobile, căști pentru
telefoane mobile, programe pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
software pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru telefoane inteligente, baterii pentru
telefoane mobile, etuiuri pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, prize de extensie pentru
telefoane, huse pentru telefoane (special
adaptate), telefoane mobile folosite în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, etuiuri
pentru telefoanele celulare, carcase pentru
telefoane mobile, fete pentru telefoane celulare,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, memorii externe pentru telefoane
celulare, baterii auxiliare pentru telefoane
mobile, difuzoare suplimentare pentru telefoane
mobile, huse din piele pentru telefoane mobile,
imagini grafice descărcabile pentru telefoane
mobile, dopuri antipraf pentru telefoane
celulare, cabluri usb pentru telefoane mobile,
aplicații software pentru telefoane mobile,
camere video pentru telefoane inteligente,
joystickuri adaptate pentru telefoane inteligente,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, telefoane alimentate cu energie
solară, suporturi de telefoane mobile pentru
bord, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, telefoane mobile cu sisteme fax
încorporate, stații de andocare pentru telefoane
inteligente, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, căști cu microfon pentru telefoane
inteligente, huse cu tastatură pentru telefoane
inteligente, conectoare pentru telefoane mobile
pentru vehicule, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, stații de andocare pentru telefoane

(210) M 2021 02793
(151) 19/04/2021
(732) CSABA ISTVAN LASZLO
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mobile, telefoane mobile cu tastaturi și numere
mari care ajută utilizatorii cu deficiențe de
vedere sau de dexteritate, software de calculator
pentru comanda de la distanță a telefoanelor și
posturilor radiotelefonice, programe informatice
și software de calculator pentru prelucrarea de
imagini folosite pe telefoane mobile, software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării
pe telefoanele mobile și celulare, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații de
piele, unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor
mobile, software care permite transmisia de
fotografii către telefoane mobile, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, huse
pentru telefoane mobile, din pânză sau material
textil, adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, telefoane inteligente
care se poartă în combinație cu hainele, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, cupoane care pot fi descărcate
electronic pe telefoane mobile, protecții de
ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate
de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
accesorii de montare pentru aparate radio,
accesorii pentru aplice de perete (comutatoare),
piese și accesorii pentru aparatură audio,
piese și accesorii pentru decodoare pentru
televizoare, piese și accesorii pentru aparate
de comunicații, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
accesorii de protecție termică (îmbrăcăminte)
împotriva accidentelor sau vătămărilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electronice de uz casnic, servicii de vânzare
cu amănuntul de telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile.

37. Reparații de telefoane, reparații de
televizoare, reparații de aparate de radio sau
televizoare, servicii de construcții, instalarea și
repararea telefoanelor, reparare și întreținere de
telefoane inteligente.

───────

(210) M 2021 03211
(151) 20/04/2021
(732) SC MATIAS SRL, STRADA UZINEI

16, JUDEŢ BACAU, ONESTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

MATIAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 25.01.19

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/04/2021

(210) M 2021 03212
(151) 20/04/2021
(732) SHOCK SECURITY S.R.L., STR.

DR. NICULAE D. STAICOVICI
NR. 15, CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SS SHOCK SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04

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

45. Servicii de pază şi protecţie, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
prestate de gardă de securitate, servicii de gardă
de corp personală (escortă).

───────

(210) M 2021 03213
(151) 20/04/2021
(732) LUXOR SECURITY S.R.L., STR.

DR. NICULAE D. STAICOVICI
NR. 15, CAMERA 6, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LS LUXOR SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 01.01.05

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

45. Servicii de pază şi protecţie, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
prestate de gardă de securitate, servicii de gardă
de corp personală (escortă).

───────
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(210) M 2021 03214
(151) 20/04/2021
(732) ROBUST GUARD SECURITY

S.R.L., STR. DR. NICULAE
D.STAICOVICI NR. 15, CAMERA
5, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RGS ROBUST
GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04

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

45. Servicii de pază şi protecţie, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
prestate de gardă de securitate, servicii de gardă
de corp personală (escortă).

───────

(210) M 2021 03215
(151) 20/04/2021
(732) MOON SECURITY SRL, STR.

NICULAE D. STAICOVICI,
NR.15, CAMERA 9, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MS MOON SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 01.01.01

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

45. Servicii de pază şi protecţie, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
prestate de gardă de securitate, servicii de gardă
de corp personală (escortă).

───────

(210) M 2021 03216
(151) 20/04/2021
(732) ILEANA ROSU, SOS. BUC-PL

4-22 BLOC 13/2 SCARA C AP 25,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

la Forme Souplesse ONE
MOMENT. LIVE THE STORY.
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.08

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

9. Materiale înregistrate
10. Echipament pentru exerciții fizice
24. Materiale textile, produse textile și înlocuitori
28. Articole și echipament de sport

───────

(210) M 2021 03217
(151) 20/04/2021
(732) ANF MANAGEMENT SRL,

G.M. SAMARINEANU NR.40,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

you Choose LOW CARB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.07.01; 05.03.14

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 03218
(151) 20/04/2021
(732) THERMO HEAT RUS S.R.L., STR.

ANGHEL SALIGNY NR.2K, ET.4,
AP.14, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR. 152, SC.B AP.96,
JUD. CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

THERMO HEAT RUS
instalaţii termice şi sanitare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.11

(591) Culori revendicate:rosu (HEX c02833)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Radiatoare termice pentru încălzirea
clădirilor, instalații sanitare, instalații pentru
umidificare, instalații pentru gătit, instalații
sanitare electrice, instalații de încălzire, instalații
pentru dezumidificare, instalații de climatizare,
instalații de baie, instalații de saună, instalații
pentru toalete, instalații de ventilare, vane
(instalații sanitare), instalații sanitare portabile,
instalații de duș, dușuri (instalații de baie),
instalații de încălzire centrală, baterii sanitare,
robineți.
37. Furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de boilere cu gaz, instalare
de căptușeli tubulare în conducte, instalare de
instalații pentru băi, instalare de sisteme de
conducte pentru transportul aburilor, instalare
de sisteme de conducte pentru transportul
gazelor, instalare de sisteme de conducte
pentru transportul lichidelor, instalare și reparare
de conducte, instalarea de sisteme de țevi,
izolare de țevi, pozare de țevi, lucrări
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de instalații sanitare, pozarea conductelor,
renovarea conductelor subterane, înlocuirea
conductelor de canalizare, întreținere de
instalații de alimentare cu apă, întreținere de
instalații sanitare, întreținere și reparații de
conducte, întreținere și reparații de conducte de
scurgere, întreținere și reparații de sisteme de
conducte, întreținere și reparații de țevi
utilizate pentru echipamentele industriale,
întreținerea conductelor, întreținerea conductelor
de canalizare, renovarea țevilor, reparare de
aparate pentru purificarea apei, repararea de
conducte cu ajutorul truselor de capsulare,
service de urgență la instalațiile de
furnizare a apei, servicii de consiliere cu privire la
instalarea de conducte, servicii de consiliere cu
privire la repararea de instalații de apă, servicii
de consiliere cu privire la întreținerea instalațiilor,
servicii de instalare a canalelor de scurgere,
servicii de căptușire a
țevilor, servicii de instalare de canale colectoare,
servicii de instalare de țevi, servicii de reparare
a canalelor de scurgere, servicii de reparare a
conductelor, servicii de reparare a țevilor, servicii
de întreținere a conductelor de canalizare,
servicii de întreținere de pipe-
line, acoperirea gurilor de canalizare, amplasare
de rețele de alimentare cu electricitate, consiliere
referitoare la prevenirea blocajelor în liniile
de instalații, curățarea canalelor de scurgere,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea motoarelor electrice, furnizare de
informații privind repararea sau întreținere de
aparate pentru purificarea apei, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
generatoare de energie electrică, furnizare de
informații privind instalarea de aparate electrice,
furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
de echipamente pentru controlul poluării apei,
furnizare de informații privind repararea și
întreținerea de aparate pentru iluminat electric,
informații în domeniul reparațiilor, instalare de
conducte industriale, instalare de
dispozitive de alimentare cu apă, instalare de
dispozitive de securitate pentru echipamente
sub presiune, instalare de dispozitive pentru
dedurizarea apei, instalare de echipament de
monitorizare a încălzirii electrice, instalare de
echipamente sanitare, instalare de
generatoare de electricitate, instalare de
instalații de iluminat, instalare de împământări
electrice, instalare de sisteme de iluminat,
instalare și reparații de aparate electrice,
instalații de mașinării electrice și de generatoare,
întreținere de aparatură electronică, întreținere
de aparate pentru purificarea apei, întreținere
și reparare de instalații termice solare,

întreținere și reparații de stații de epurare a
apei, izolarea canalelor de scurgere, lucrări
de instalații sanitare și instalare de apă
și de gaz, pompare și curățare de fose
septice, recondiționare, reparare și întreținere a
instalațiilor electrice, recondiționarea accesoriilor
de baie, recondiționări de căzi de baie,
renovarea boilerelor industriale, renovarea
instalației electrice, reparare de aparate de
alimentare cu apă, reparare de aparate de
iluminat, reparare de echipament electric,
reparare de echipamente pentru controlul
poluării apei, reparare de instalații de alimentare
cu apă, reparare de instalații de alimentare cu
energie, reparare de instalații sanitare, reparare
sau întreținere a căzilor de baie, reparare
și întreținere de generatoare de electricitate,
reparare și întreținere de instalații pentru
generarea de energie, repararea sistemelor de
canalizare, reparații sau întreținere de aparate
de iluminat electrice, reparații sau întreținere
de generatoare de energie electrică, reparații
sau întreținere de echipamente de control al
poluării apei, service de urgență la instalațiile de
furnizare curentului electric, service la aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
servicii de consiliere cu privire la instalarea
conductelor de apă și canal, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea instalațiilor de apă
și canal, servicii de curățare cu jeturi de
apă, servicii de electricieni, servicii de instalații
electrice, servicii de recondiționare a conductelor
de alimentare cu apă, servicii de întreținere
pentru rețeaua de alimentare cu electricitate.

───────

(210) M 2021 03219
(151) 20/04/2021
(732) ADOR CENTER SRL, BRĂILEI NR.

187, BL.A, AP. 83, JUD. GALAŢI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(540)
Tricouri Ador

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative

───────
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(210) M 2021 03220
(151) 20/04/2021
(732) ADOR CENTER SRL, BRĂILEI NR.

187, BL.A, AP. 83, JUD. GALAŢI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(540)
Ador

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare

───────

(210) M 2021 03221
(151) 20/04/2021
(732) ADOR CENTER SRL, STRADA

BRĂILEI NR. 187, BL. A, AP.
83, JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)
Ador Online

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2021 03222
(151) 20/04/2021
(732) PROINTERMED S.R.L., STR.

MITREA COCOR NR. 24, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)
RECYCLENE

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

1. Polietilenă, terpolimeri de polietilenă cu
greutate moleculară mică, folosiți în industrie,
granule de copolimeri folosite în fabricație,
materiale plastice sub formă de granule, granule
de polimer folosite în producție, granule de
polimer folosite în fabricație, plastic sub formă
de granule pentru uz industrial, materiale plastice
neprelucrate sub formă de pulbere sau granule.
17. Polietilenă pentru acoperirea plantelor,
polietilenă pentru acoperirea semințelor,
polietilenă pentru acoperirea solului, rășină
din polietilenă (semifabricat), polietilenă topită
de tip spunbond folosită în fabricație, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția
de sere, materiale de izolare fabricate din
spumă de polietilenă, rășină sintetică din
polietilenă (semiprelucrată) pentru mulaje din
spumă, folii din polietilenă pentru așezare
peste cadrele structurilor agricole, folii din
polietilenă (altele decât cele pentru împachetat
sau ambalat), acoperiri din polietilenă extrudată
pentru transmisia de lumină puternică (altele
decât pentru ambalare), granule din polistiren
extrudat, materiale plastice extrudate sub formă
de granule destinate utilizării în producție,
rășini elastomerice termoplastice sub formă
de granule destinate utilizării în producție,
compuși termoplastici sub formă de granule
destinate utilizării în producție, granule de
cauciuc amestecat cu liant poliuretanic, rășini
artificiale sub formă de granule destinate utilizării
în producție (produse semifinite).
35. Analiză a prețului de cost pentru
depozitarea, eliminarea, manipularea și
reciclarea deșeurilor, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
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legătură cu polietilenă, terpolimeri de polietilenă
cu greutate moleculară mică, folosiți în industrie,
granule de copolimeri folosite în fabricație,
materiale plastice sub formă de granule, granule
de polimer folosite în producție, granule de
polimer folosite în fabricație, plastic sub formă
de granule pentru uz industrial, materiale
plastice neprelucrate sub formă de pulbere sau
granule, polietilenă pentru acoperirea plantelor,
polietilenă pentru acoperirea semințelor,
polietilenă pentru acoperirea solului, rășină din
polietilenă (semifabricat), polietilenă topită de tip
spunbond folosită în fabricație, foi din polietilenă
extrudată pentru construcția de sere, materiale
de izolare fabricate din spumă de polietilenă,
rășină sintetică din polietilenă (semiprelucrată)
pentru mulaje din spumă, folii din polietilenă
pentru așezare peste cadrele structurilor
agricole, folii din polietilenă (altele decât cele
pentru împachetat sau ambalat), acoperiri
din polietilenă extrudată pentru transmisia de
lumină puternică (altele decât pentru ambalare),
granule din polistiren extrudat, materiale plastice
extrudate sub formă de granule destinate
utilizării în producție, rășini elastomerice
termoplastice sub formă de granule destinate
utilizării în producție, compuși termoplastici
sub formă de granule destinate utilizării în
producție, granule de cauciuc amestecat cu
liant poliuretanic, rășini artificiale sub formă de
granule destinate utilizării în producție (produse
semifinite), servicii de publicitate referitoare
la polietilenă, terpolimeri de polietilenă cu
greutate moleculară mică, folosiți în industrie,
granule de copolimeri folosite în fabricație,
materiale plastice sub formă de granule, granule
de polimer folosite în producție, granule de
polimer folosite în fabricație, plastic sub formă
de granule pentru uz industrial, materiale
plastice neprelucrate sub formă de pulbere sau
granule, polietilenă pentru acoperirea plantelor,
polietilenă pentru acoperirea semințelor,
polietilenă pentru acoperirea solului, rășină
din polietilenă (semifabricat), polietilenă topită
de tip spunbond folosită în fabricație, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția
de sere, materiale de izolare fabricate din
spumă de polietilenă, rășină sintetică din
polietilenă (semiprelucrată) pentru mulaje din
spumă, folii din polietilenă pentru așezare
peste cadrele structurilor agricole, folii din
polietilenă (altele decât cele pentru împachetat
sau ambalat), acoperiri din polietilenă extrudată
pentru transmisia de lumină puternică (altele
decât pentru ambalare), granule din polistiren
extrudat, materiale plastice extrudate sub formă
de granule destinate utilizării în producție,
rășini elastomerice termoplastice sub formă

de granule destinate utilizării în producție,
compuși termoplastici sub formă de granule
destinate utilizării în producție, granule de
cauciuc amestecat cu liant poliuretanic, rășini
artificiale sub formă de granule destinate
utilizării în producție (produse semifinite),
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul și ridicata referitoare
la polietilenă, terpolimeri de polietilenă cu
greutate moleculară mică, folosiți în industrie,
granule de copolimeri folosite în fabricație,
materiale plastice sub formă de granule, granule
de polimer folosite în producție, granule de
polimer folosite în fabricație, plastic sub formă
de granule pentru uz industrial, materiale
plastice neprelucrate sub formă de pulbere sau
granule, polietilenă pentru acoperirea plantelor,
polietilenă pentru acoperirea semințelor,
polietilenă pentru acoperirea solului, rășină
din polietilenă (semifabricat), polietilenă topită
de tip spunbond folosită în fabricație, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția
de sere, materiale de izolare fabricate din
spumă de polietilenă, rășină sintetică din
polietilenă (semiprelucrată) pentru mulaje din
spumă, folii din polietilenă pentru așezare
peste cadrele structurilor agricole, folii din
polietilenă (altele decât cele pentru împachetat
sau ambalat), acoperiri din polietilenă extrudată
pentru transmisia de lumină puternică (altele
decât pentru ambalare), granule din polistiren
extrudat, materiale plastice extrudate sub formă
de granule destinate utilizării în producție,
rășini elastomerice termoplastice sub formă
de granule destinate utilizării în producție,
compuși termoplastici sub formă de granule
destinate utilizării în producție, granule de
cauciuc amestecat cu liant poliuretanic, rășini
artificiale sub formă de granule destinate utilizării
în producție (produse semifinite), distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog,
servicii de publicitate, marketing și promovare in
legatura cu polietilenă, terpolimeri de polietilenă
cu greutate moleculară mică, folosiți în industrie,
granule de copolimeri folosite în fabricație,
materiale plastice sub formă de granule, granule
de polimer folosite în producție, granule de
polimer folosite în fabricație, plastic sub formă
de granule pentru uz industrial, materiale
plastice neprelucrate sub formă de pulbere sau
granule, polietilenă pentru acoperirea plantelor,
polietilenă pentru acoperirea semințelor,
polietilenă pentru acoperirea solului, rășină
din polietilenă (semifabricat), polietilenă topită
de tip spunbond folosită în fabricație, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția
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de sere, materiale de izolare fabricate din
spumă de polietilenă, rășină sintetică din
polietilenă (semiprelucrată) pentru mulaje din
spumă, folii din polietilenă pentru așezare
peste cadrele structurilor agricole, folii din
polietilenă (altele decât cele pentru împachetat
sau ambalat), acoperiri din polietilenă extrudată
pentru transmisia de lumină puternică (altele
decât pentru ambalare), granule din polistiren
extrudat, materiale plastice extrudate sub formă
de granule destinate utilizării în producție,
rășini elastomerice termoplastice sub formă
de granule destinate utilizării în producție,
compuși termoplastici sub formă de granule
destinate utilizării în producție, granule de
cauciuc amestecat cu liant poliuretanic, rășini
artificiale sub formă de granule destinate utilizării
în producție (produse semifinite), gestiunea
afacerilor comerciale, asistență în afaceri,
management și servicii administrative în legătură
cu polietilenă, terpolimeri de polietilenă cu
greutate moleculară mică, folosiți în industrie,
granule de copolimeri folosite în fabricație,
materiale plastice sub formă de granule, granule
de polimer folosite în producție, granule de
polimer folosite în fabricație, plastic sub formă
de granule pentru uz industrial, materiale
plastice neprelucrate sub formă de pulbere sau
granule, polietilenă pentru acoperirea plantelor,
polietilenă pentru acoperirea semințelor,
polietilenă pentru acoperirea solului, rășină
din polietilenă (semifabricat), polietilenă topită
de tip spunbond folosită în fabricație, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția
de sere, materiale de izolare fabricate din
spumă de polietilenă, rășină sintetică din
polietilenă (semiprelucrată) pentru mulaje din
spumă, folii din polietilenă pentru așezare
peste cadrele structurilor agricole, folii din
polietilenă (altele decât cele pentru împachetat
sau ambalat), acoperiri din polietilenă extrudată
pentru transmisia de lumină puternică (altele
decât pentru ambalare), granule din polistiren
extrudat, materiale plastice extrudate sub formă
de granule destinate utilizării în producție,
rășini elastomerice termoplastice sub formă
de granule destinate utilizării în producție,
compuși termoplastici sub formă de granule
destinate utilizării în producție, granule de
cauciuc amestecat cu liant poliuretanic, rășini
artificiale sub formă de granule destinate utilizării
în producție (produse semifinite), servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
de polietilenă, terpolimeri de polietilenă cu
greutate moleculară mică, folosiți în industrie,

granule de copolimeri folosite în fabricație,
materiale plastice sub formă de granule, granule
de polimer folosite în producție, granule de
polimer folosite în fabricație, plastic sub formă
de granule pentru uz industrial, materiale
plastice neprelucrate sub formă de pulbere sau
granule, polietilenă pentru acoperirea plantelor,
polietilenă pentru acoperirea semințelor,
polietilenă pentru acoperirea solului, rășină
din polietilenă (semifabricat), polietilenă topită
de tip spunbond folosită în fabricație, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția
de sere, materiale de izolare fabricate din
spumă de polietilenă, rășină sintetică din
polietilenă (semiprelucrată) pentru mulaje din
spumă, folii din polietilenă pentru așezare
peste cadrele structurilor agricole, folii din
polietilenă (altele decât cele pentru împachetat
sau ambalat), acoperiri din polietilenă extrudată
pentru transmisia de lumină puternică (altele
decât pentru ambalare), granule din polistiren
extrudat, materiale plastice extrudate sub formă
de granule destinate utilizării în producție,
rășini elastomerice termoplastice sub formă
de granule destinate utilizării în producție,
compuși termoplastici sub formă de granule
destinate utilizării în producție, granule de
cauciuc amestecat cu liant poliuretanic, rășini
artificiale sub formă de granule destinate
utilizării în producție (produse semifinite),
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri (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.

───────
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(210) M 2021 03223
(151) 20/04/2021
(732) PROINTERMED S.R.L., STR.

MITREA COCOR NR. 24, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)
RECYCLING ONE

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

40. Reciclarea deșeurilor, servicii de reciclare,
reciclarea materialelor plastice, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, reciclarea sticlelor de
băuturi, reciclare de sticle din pet, servicii
de informații, de consiliere și de consultanță
referitoare la reciclarea gunoiului și a deșeurilor,
reciclarea hainelor pentru obținerea de materiale
folosite la fabricarea de fibre sintetice.

───────

(210) M 2021 03224
(151) 20/04/2021
(732) SERVOTECH INOVATION S.R.L.,

STRADA MADACH IMRE NR.
1-5, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
410021, BIHOR, ROMANIA

(540)

COINZIX

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.13; 27.05.24

(591) Culori revendicate:verde ( HEX
#21CF9A), negru (HEX #151615), alb
(HEX #ffffff)

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare, servicii
de schimb valutar de crypto monede prin
intermediul unei platforme online.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, administrare
atm'uri bancomate de crypto monede

───────

(210) M 2021 03225
(151) 20/04/2021
(732) SC WINSEDSWISS SRL, STRADA

MOLIERE NR. 12-14, ET. 1, AP. 5,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011964,
ROMANIA

(540)

ohma by winsedswiss

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
199C), alb (R255 G255 B255)

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

41. Educație, furnizare de instruire.
43. Servicii de cazare temporară.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/04/2021

(210) M 2021 03226
(151) 20/04/2021
(732) PETRU-CRISTIAN ILIEŞ, STRADA

ZIZINULUI NR. 11, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STRADA PORII NR. 152, SC. B, AP.
96, JUDEȚUL CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MUNCA DISTRUJE

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 27.05.02; 26.01.03

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

clase:
18. Bagaje, sacoșe, portofele şi accesorii,
respectiv: portchei, poşete, pormonee şi
portofele, genţi şi portofele din piele.
21. Ceşti şi căni.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
curele(accesorii vestimentare)
34. Brichete pentru fumători, brichete pentru
țigarete, brichete pentru trabucuri, brichete (de
buzunar) din metale neprețioase, brichete pentru
țigarete, care nu se folosesc în vehiculele
terestre, scrumiere, scrumiere pentru fumători
confecționate din metale neprețioase
35. Regruparea în avantajul terţilor a articolelor
de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare din
producţie proprie şi a unor terţi (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web

sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, servicii de promovare (publicitate) de
bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata,
publicitate online, servicii de comenzi online,
servicii de publicitate și marketing online.

───────

(210) M 2021 03227
(151) 20/04/2021
(732) CONSILIUL JUDEȚEAN

PRAHOVA, BULEVARDUL
REPUBLICII NR. 2-4, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, 100008,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

N.O.I.

(531) Clasificare Viena:
21.03.25; 01.17.25; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 03228
(151) 20/04/2021
(732) CLAUDIA ALIONESCU, STR.

CĂSTĂULUI NR. 39, JUDEȚUL
HUNEDOARA, ORASTIE,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
Shalala News
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Transmisie de informații online, servicii de
comunicare online.

───────

(210) M 2021 03229
(151) 20/04/2021
(732) RADU-LUCIAN IOVĂNESCU,

STR. MUNTENIEI, BL. C28, SC.
A, ET. 4, AP. 12, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Bijuteria Keops & Cleopatra

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.03.04; 27.05.01

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului, accesorii pentru bijuterii,
accesorii pentru ceasuri, brățări de ceas,
articole de bijuterie care conțin aur, articole
de bijuterie cu pietre ornamentale, articole
de bijuterie cu pietre prețioase, articole de
bijuterie placate cu metale prețioase, articole
de bijuterie semiprețioase, bijuterii cu diamante,
brățări, bijuterii-pandantive, bijuterii din metale
prețioase, butoni de manșetă, cercei, coliere
(bijuterii), crucifixe ca bijuterii, fire din metale
prețioase (bijuterii), închizători pentru bijuterii,
inele (bijuterii), lanțuri (bijuterii), medalioane
(bijuterii), pandantive, perle (bijuterii), ștrasuri,
tiare, verighete, obiecte de artă din metale
prețioase, casete de bijuterii.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând transportul lor), pentru a permite

clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online de
produse diverse, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────

(210) M 2021 03230
(151) 20/04/2021
(732) ANDREI - VICTOR STAN, STR.

DUMBRAVA NOUA NR. 26, M207,
SC. 1, ETAJ 4, AP. 14, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 052034, ROMANIA

(540)
TENXCOR

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2021 03231
(151) 20/04/2021
(732) RAREȘ STOICA, STR. PETRU

ARON NR. 26B, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Sufletească

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

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

───────

(210) M 2021 03233
(151) 20/04/2021
(732) CONSTANTIN DUMITRIU, STR.

DRAGOŞ VODĂ NR. 11, VILA 14;
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
COSMIN NEAGU, STR.
PREVEDERII NR. 14-18, CASA
40, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
PUBLISYS MEDIA SRL, STR.
PANAIT ISTRATI NR. 55, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
Jardin du Pané

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

30. Pesmet, cafea, ceai, cacao şi cafea
artificială, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,

sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2021 03234
(151) 20/04/2021
(732) CONSTANTIN DUMITRIU, STR.

DRAGOŞ VODĂ NR. 11, VILA 14;
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
COSMIN NEAGU, STR.
PREVEDERII NR. 14-18, CASA
40, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
PUBLISYS MEDIA SRL, STR.
PANAIT ISTRATI NR. 55, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
Jardin du Plaisir

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

30. Zahăr, cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────
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(210) M 2021 03235
(151) 20/04/2021
(732) SC VITALL SRL, TARLAUA

65, PARCELA 650; JUD. DOLJ,
COSOVENI, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

NATURAL FERMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 06.07.25;
07.01.09

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe
pentru plantare, animale vii, hrană şi băuturi
pentru animale, malţ, furaje combinate, alimente
pentru animale, preparate pentru îngrăşarea
animalelor / preparate pentru îngrăşarea
animalelor domestice, hrană pentru păsări,
tărâţe, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal /
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, produse masticabile comestibile pentru
animale, deşeuri distilate pentru consum animal,
preparate pentru păsările ouătoare, făină de
peşte pentru consum animal, făină de in (nutreţ),
terci pentru îngrăşarea animalelor, făină pentru
animale, turtă de oleaginoase / turtă pentru vite,
nutreţ de grajd pentru animale, furaje pentru
fortifierea organismului animal.

───────

(210) M 2021 03236
(151) 20/04/2021
(732) MEDIATICA SRL, STR. OCTAVIAN

GOGA NR. 38, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA 106, BL. C1,
ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAŞI,
IASI, 700381, IAȘI, ROMANIA

(540)

FMC FISH MARKET
CLUJ PIAŢA DE PEŞTE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.01.01; 26.01.14; 24.17.02;
02.01.12; 06.03.04; 21.03.15; 18.03.01;
05.03.13

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

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

29. Pește, pește sărat, pește afumat, pește
congelat, pește marinat, pește gătit, pește
conservat, pește uscat, icre de pește, preparate,
icre de pește procesate, produse alimentare
din pește, extracte de peste, batoane de pește
file, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, produse din pește preparate, pentru
consum uman.
35. Publicitate, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul şi cu ridicata de
peşte şi produse din peşte, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de publicitate, marketing şi promovare în
relaţia cu produsele din peşte.

───────
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(210) M 2021 03237
(151) 20/04/2021
(732) VLAD-ALEXANDRU PENEȘ, BD.

TINERETULUI NR. 41A, ET. 5,
AP. 54, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MIHAELA-CARMEN COZMA,
STR. VALEA ROSIE, NR. 53,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

PARENtiNG IN ERA DIGITALA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 26.01.01; 02.07.12; 26.11.01

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

clase:
41. Educație, instruire.

───────

(210) M 2021 03238
(151) 20/04/2021
(732) CORNER SOLUTIONS SRL, STR.

ALEEA PARVA NR. 8, BL. A35, SC
C, ET. 4, AP. 44, SECTORUL 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

PRINTING SERVICES

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.01.01

(591) Culori revendicate:albastru, galben, roz,
alb, negru, gri

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

35. Închiriere de echipamente şi maşini de birou,
închirierea maşinilor de fotocopiere.
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii.

───────
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(210) M 2021 03240
(151) 20/04/2021
(732) LOCASIGA SRL, STR. VASILE

CONTA NR. 7-9, CAMERA NR.1,
SC.E, ET.1, AP.156, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ŞOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

(540)

AQUA TECH PREMIUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.02; 29.01.01;
29.01.06

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, aparate de sudură cu arc
electric, aparat de sudură acționat cu gaz,
ciocane mecanice, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, compresor, cricuri, incubatoare pentru
ouă, distribuitoare automate, pistoale de vopsit,
mașini atomizoare, carburatoare, demaroare
pentru motoare, lanțuri de transmisie, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, ferăstrău
cu lanț, dălți pentru mașini, mandrine
(componente de mașini), compresoare (mașini),
ciocane electrice, aparate electrice de sudură,
aparate de ridicare, curele de ridicare, tobe
(componente de mașini), ghidaje pentru mașini,
lopeți mecanice, mașini pentru tăierea părului
animalelor, mașini de decojire pentru porumb
și cereale, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini și dispozitive electrice pentru
polizare, mașini de pulverizat vopseaua, mașini
de ascuțit, mașini electrice de sudură, mașini
de îndoit, mașini de zdorbit, mașini de
tăiere, mașini de ondulare, mașini de plivit,
mașini de tuns iarbă, mașini cu roți, mașini
de calibrare, mașini de nituire, mașini de
debavurat, mașini de rabotare, mașini pentru

asamblarea bicicletelor, mașini de ștanțat și
filetare, mori pentru uz caznic, altele decât
cele acționate manual, mori (mașini), motoare
electrice, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, motopompă de apă, motoburghiu pe
benzină, accesorii pentru motoburghie, mașini
de sfărâmare, mașini pentru vopsit, segmenți
de piston, pistoane pentru cilindre, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
mașinilor sau motoarelor), pistoale de lipit
electrice, plăci de zăvorare, pompe cu aer
comprimat, dispozitive de acționare pentru
pompe de vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru
pompe cu vid, mașini de aprovizionare cu
apă (pompe), membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, pistoale pentru pompe
de alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
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de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, prese
(mașini de uz industrial), scule manuale,
altele decât cele acționate manual, prese de
vin, scule (componente de mașini), unelte
agricole, altele decât uneltele acționate manual,
turbocompresoare, transmisii pentru mașini,
roboți (mașini).
8. Unelte şi ustensile de mână acționate manual,
ace de trasat (unelte manuale), aeratoare
pentru gazon (scule manuale), aeratoare pentru
gazon (unelte acționate manual), unelte agricole
manuale), alonje pentru scule de mâna,
amestecătoare de ciment acţionate manual,
amestecătoare (unelte manuale), aparate de
tuns animale (acționate manual), aparate de
feliat legume, aparate de șlefuit, acționate
manual, aparate de sudură, non-electrice,
aparate de trefilat sârmă (scule manuale),
aparate de tuns animale, aparate de tuns

părul, electrice și acționate cu baterii, aparate
de tuns părul, non-electrice, aparate electrice
pentru tuns (instrumente manuale), aparate
electrice pentru îndepărtarea firelor de pe
țesături (instrumente manuale), bandă cu cârlig
pentru tragerea cablurilor, atomizoare acționate
manual, de uz industrial sau comercial, bare
de extensie pentru unelte manuale, barde
(scule manuale), bare de tăiat (scule de
mână), baroase, baroase (scule manuale), bărzi,
berbeci (unelte manuale), unelte de bobinare,
burghie, burghie de zidărie pentru unelte
manuale, burghie elicoidale destinate utilizării
cu scule cu acționare manuală, burghie pentru
dulgheri, burghie rotative (unelte acționate
manual), burghie (lunete manuale), buterole
(scule), cadre de ferăstraie de mână, cadre
de ferăstraie pentru metale acționate manual,
capete de șurubelniță pentru unelte de mână,
capete de unelte ascuțite, cârlige manuale,
cavile de matisit, cazmale (unelte), centuri
pentru unelte, chei combinate cu clichet cap
flexibil, chei de bujii, chei cu clichet (scule
manuale), chei pentru filiere, chei pentru filtre
de ulei, chei pentru prezoane, chei pentru
tarozi acționate manual, chei pentru țevi,
chei reglabile, chei tubulare, chei universale,
ciocane, ciocane de lemn și baroase, cleme
de prindere (scule manuale), cleme utilizate la
susținerea pieselor de prelucrat, clești, clichete
(unelte), coame, coase acționonate manual,
inele pentru coase, cosoare, concasoare pentru
piatră (unelte acționate manual), cosorașe,
cricuri manuale (unete manuale), instrumente
pentru culesul fructelor, cultivatoare de grădina
cu trei dinți, cultivatoare manuale pentru
grădinărit, cuțit de rindea, discuri abrazive
pentru șlefuit (componente de unelte acționate
manual), dispozitive acționate manual pentru
tăierea țevilor, dispozitive de curățat boabele
de porumb, acționate manual, dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de curbat
țevi (unelte acționate manual), dispozitive de
fixare pentru tâmplărie și dogărie, dispozitive
de nituire acționate manual, dispozitive pentru
ascuțirea burghielor (cu acționare manuală),
dispozitive pentru răspândirea îngrășămintelor
(manuale), extractoare (scule), fălci din
metal pentru menghine, feliatoare, acționate
manual, ferăstraie acționate manual pentru
nituri, fierăstraie coadă-de-șoarece (unelte
acționate manual), ferăstraie cu coardă (unelte
acționate manual), ferăstraie de mână, ferastraie
mecanice (scule manuale), unelte manuale
de grădinărit, greble, grape acționate manual,
harpoane, filiere inelare, inserții de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, instrumente
acționate manual, instrumente de ascuțit,
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instrumente de fixare și îmbinare, instrumente de
tăiat țevi, întinzătoare de fire și benzi metalice
(scule), lame de ferăstraie, leviere, lame (scule),
lopeți, macete, maiuri (instrumente manuale),
mandrine (scule), mânere de mecanisme cu
clichet, mașini de găurit, mașini de frezat
lunete acționate manual, mașini de pulverizare
(unelte acționate manual) de uz agricol pentru
pulverizarea insecticidelor, mașini de tăiat,
mașini de teșit (unelte de mână), mașini
de tocat, acționate manual, mașini de tuns,
mașini pentru demontat și tăiat sârma (acționate
manual), mașini pentru tăiat plăci ceramice
(unelte acționate manual), matrițe de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, matrițe de
decupat (unelte acționate manual), menghine,
mistrii, mojare pentru pisat, pânze de ferăstraie
de mână, patente pentru sârmă (scule manuale),
perii de sârmă (unelte acționate manual), perii
din oțel lunete de mână), piele de ascuțit, pistoale
de călăfătuire, pile (scule), pompe acționate
manual pentru pomparea apei din fântâni,
pompe de aer, acționate manual, pompe de
desfundat țevi (unelte acționate manual), pompe
de gresat, pompe de gresat (acționate manual),
pompe de mână, pompe pentru lichide (acționate
manual), port-matrițe (scule manuale), raboteze,
raclete, răngi, răzuitoare, rindele, săpăligi,
satare, sule, acționate manual, seceră (unelte
acționate manual), seturi de tacâmuri, sfredele
(scule), spatule (unelte manuale), ștanțe (unelte
manuale), scule, șurubelnițe, tacâmuri, cuțite
de bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
târnăcoape, topoare, toporiști, unelte acționate
manual pentru dezizolarea cablurilor, unelte
manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire, ascuțire
și tratarea suprafeței, unelte manuale și
instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru agricultură, grădinărit și , peisagistică,
unelte pentru ridicat (cricuri), vârfuri de burghie
manuale, vătraie.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
comandă computerizată de stoc, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
de comenzi online, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata in legatura cu
articolele din clasa 7 si 8, primirea, prelucrarea
și gestionarea comenzilor (lucrări de birou),
publicitate, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de import export, strângerea
la un loc, în folosul terților, a unei game variate
de produse (cu excepția transportului acestora),
permițând cliențior să vadă și să cumpere în

mod convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi fumizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

(210) M 2021 03241
(151) 20/04/2021
(732) NATURPHARMA LTD SRL, KV.

LOZENETS, 21 "ZANKO SOFIISKI
VOYVODA" STR., PARTER, SOFIA,
1164, BULGARIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL.19 SC. B, AP. 52,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 20392,
ROMANIA

(540)
BENOCAN

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

3. Cremă cu protecție solară rezistentă la apă,
creme pentru corp (produse cosmetice), loțiuni
de corp hidratante (produse cosmetice), loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, creme
cu protecție solară, produse cosmetice.
5. Produse farmaceutice sub forma de creme,
cremă de corp medicamentoasă.

───────
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(210) M 2021 03242
(151) 20/04/2021
(732) POLICLINICA VICTORIA SRL,

STR. NEGRU VODĂ NR. 4,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

CLINICA DENTARĂ VICTORIA
BENE DIAGNOSCITUR

BENE CURATUR VICTORIA

(531) Clasificare Viena:
02.03.22; 03.07.17; 01.01.03; 01.01.10;
29.01.01; 29.01.06; 27.05.17

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

clase:
10. Materiale de sutură, implanturi dentare,
proteze dentare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente
stomatologice, aparate și instrumente
implantologie, aparate și instrumente
endodonție, aparate si instrumente ortodonție,
aparate și instrumente protetică dentară,
aparate și instrumente pedodonție, aparate și
instrumente anestezie, aparate și instrumente
inhalosedare, aparate și instrumente radiologie
si imagistica dentara, aparate și instrumente
parodontologie, aparate și instrumente estetica
dentara, aparate și instrumente odontoterapie,
aparate și instrumente chirurgie dento-
alveolara, aparate și instrumente pentru scanare
intraorala 3shape, aparate și instrumente
pentru modelarea digitala a zambetului
prin tehnologia smile design, mobilier de
uz medical, mobilier de uz stomatologic,
dinți artificiali, instrumentar laborator tehnică
dentară, consumabile chirurgicale, respectiv
măşti de anestezie, bandaje, elastice, ghete
pentru scopuri medicale, canule, truse pentru
instrumente utilizate de medici, truse dotate

cu instrumente medicale, catguturi, clipsuri,
chirurgicale, îmbrăcăminte specială pentru
camerele de operare, articole de îmbrăcăminte
de compresie, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, plasturi de răcire
pentru scopuri medicale, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze/seturi
de dinţi artificiali, irigatoare pentru spălaturi
interne, tuburi de drenaj pentru scopuri
medicale, cearşafuri pentru bolnavi, sticle cu
picurător pentru scopuri medicale, picurătoare
pentru scopuri medicale, pense auriculare,
electrozi pentru uz medical, pungi cu gheaţă
pentru scopuri medicale, injectoare pentru
scopuri medicale, fire-ghid medicale, oglinzi
pentru chirurgi, aspiratoare nazale, ace
pentru scopuri medicale, benzi de cauciuc
ortodontice, pivoţi pentru dinţii artificiali, sonde
pentru scopuri medicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, atele, chirurgicale, cearşafuri
sterile, chirurgicale, stenturi, sonde chirurgicale,
bureţi chirugicali, cuţite chirurgicale, bandaje
suspensoare, ace de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, fire de sutură, chirurgicale, raclete
pentru curăţarea limbii, apăsătoare de limbă,
unituri dentare, lasere uz medical, lasere uz
stomatologic, mănuși sterile uz medical, mănuși
nesterile uz medical, freze uz stomatologic,
oglinzi uz stomatologic, îmbracaminte și
încălțăminte uz medical și spitalicesc, materiale
de sutura, lasere pentru uz medical, lămpi
cu raze ultraviolete pentru uz medical,
implanturi chirurgicale (materiale artificiale),
aparate pentru spălarea cavităţilor bucale,
aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
stomatologice, dinţi artificiali, instrumentare
adecvate utilizării de către chirurgi şi doctori,
aparate ortodontice, inele de dentiţie, maxilare
artificiale, seturi de dinţi artificiali, perii pentru
curăţarea cavităţilor bucale, freze dentare,
aparate dentare, aparate dentare electrice,
scaune stomatologice, aparate de diagnosticare
pentru uz stomatologic.
44. Servicii medicale, servicii de stomatologie,
servicii de implantologie dentară, servicii de
ortodonție, servicii de parodontologie, servicii
de endodontie, servicii medicale de estetică
dentară, servicii de asistență medicală, servicii
de odontoterapie, servicii de radiologie şi
imagistica dentară, servicii de protetică dentară,
servicii de pedodonţie, servicii de chirurgie
dento-alveolară, servicii de scanare intraorală
3shape, servicii de modelare digitală a
zambetului prin tehnologia Smile Design.

───────
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(210) M 2021 03243
(151) 20/04/2021
(732) POLICLINICA VICTORIA SRL,

STR. NEGRU VODĂ NR. 4,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)
CLINICA VICTORIA

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

10. Materiale de sutură, implanturi dentare,
proteze dentare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente
stomatologice, aparate și instrumente
implantologie, aparate și instrumente
endodonție, aparate si instrumente ortodonție,
aparate și instrumente protetică dentară,
aparate și instrumente pedodonție, aparate și
instrumente anestezie, aparate și instrumente
inhalosedare, aparate și instrumente radiologie
si imagistica dentara, aparate și instrumente
parodontologie, aparate și instrumente estetica
dentara, aparate și instrumente odontoterapie,
aparate și instrumente chirurgie dento-
alveolara, aparate și instrumente pentru scanare
intraorala 3shape, aparate și instrumente
pentru modelarea digitala a zambetului
prin tehnologia smile design, mobilier de
uz medical, mobilier de uz stomatologic,
dinți artificiali, instrumentar laborator tehnică
dentară, consumabile chirurgicale, respectiv
măşti de anestezie, bandaje, elastice, ghete
pentru scopuri medicale, canule, truse pentru
instrumente utilizate de medici, truse dotate
cu instrumente medicale, catguturi, clipsuri,
chirurgicale, îmbrăcăminte specială pentru
camerele de operare, articole de îmbrăcăminte
de compresie, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, plasturi de răcire
pentru scopuri medicale, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze /
seturi de dinţi artificiali, irigatoare pentru
spălaturi interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, cearşafuri pentru bolnavi,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, pense
auriculare, electrozi pentru uz medical, pungi
cu gheaţă pentru scopuri medicale, injectoare

pentru scopuri medicale, fire-ghid medicale,
oglinzi pentru chirurgi, aspiratoare nazale, ace
pentru scopuri medicale, benzi de cauciuc
ortodontice, pivoţi pentru dinţii artificiali, sonde
pentru scopuri medicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, atele, chirurgicale, cearşafuri
sterile, chirurgicale, stenturi, sonde chirurgicale,
bureţi chirugicali, cuţite chirurgicale, bandaje
suspensoare, ace de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, fire de sutură, chirurgicale, raclete
pentru curăţarea limbii, apăsătoare de limbă,
unituri dentare, lasere uz medical, lasere uz
stomatologic, mănuși sterile uz medical, mănuși
nesterile uz medical, freze uz stomatologic,
oglinzi uz stomatologic, îmbracaminte și
încălțăminte uz medical și spitalicesc, materiale
de sutura, lasere pentru uz medical, lămpi
cu raze ultraviolete pentru uz medical,
implanturi chirurgicale (materiale artificiale),
aparate pentru spălarea cavităţilor bucale,
aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
stomatologice, dinţi artificiali, instrumentare
adecvate utilizării de către chirurgi şi doctori,
aparate ortodontice, inele de dentiţie, maxilare
artificiale, seturi de dinţi artificiali, perii pentru
curăţarea cavităţilor bucale, freze dentare,
aparate dentare, aparate dentare electrice,
scaune stomatologice, aparate de diagnosticare
pentru uz stomatologic.
44. Servicii medicale, servicii de stomatologie,
servicii de implantologie dentară, servicii de
ortodonție, servicii de parodontologie, servicii
de endodontie, servicii medicale de estetică
dentara, servicii de asistență medicală, servicii
de odontoterapie, servicii de radiologie si
imagistica dentara, servicii de protetica dentara,
servicii de pedodontie, servicii de chirurgie
dento-alveolara, servicii de scanare intraorala
3shape, servicii de modelare digitala a
zambetului prin tehnologia Smile Design.

───────

(210) M 2021 03244
(151) 20/04/2021
(732) CĂTĂLIN BONDOC, STR.

ZAHARIA STANCU 6H, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
ARBORA CRAFT
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilă și mobilier.
35. Organizare de licitaţii pe internet, vânzări
prin licitații disponibile pe internet, publicarea de
anunțuri clasificate.
39. Transport de mobilă, livrare de mobilă.
40. Prelucrarea mobilierului.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M 2021/03182 din 19.04.2021, publicat pe data de 26.04.2021, 
clasele de produse/servicii corecte sunt:  

Clasa 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, inclusiv otel 
beton, otel beton bare, otel beton fasonat; otel cornier, bare de otel laminate la cald, bare 
de otel tras la rece, sarma, benzi metalice, bare metalice, cabluri metalice neelectrice, 
funii si frânghii metalice, şuruburi metalice, bolţuri metalice, cuie metalice, panouri de 
construcţii din metal, conducte si ţevi metalice pentru instalaţiile de încalzire 
centralizata, instalaţii de ventilare si aer condiţionat, ţevi si sifoane de scurgere din 
metal, table si ţigle metalice, coloane metalice pentru construcţii, piloni metalici, stâlpi 
metalici, schele metalice, ţesături metalice. 

Clasa 17: Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică, neprelucrate şi 
semiprelucrate, şi înlocuitori pentru toate aceste materiale; materia le plastice şi răşini 
în formă extrudată pentru utilizare în fabricare; materiale de etanşare, umplere şi 
izolare; ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile , nemetalice. 

Clasa 19: Materiale , nemetalice, pentru clădiri şi construcţii; ţevi rigide cu 
excepţia celor de metal pentru construcţii; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente, nemetalice; lemn semiprelucrat. 

Clasa 31: Produse forestiere brute şi neprocesate, lemn brut. 

Clasa 35: Servicii de intermediere comerciala, servicii de agenţii de import-
export; strângerea la un loc, în folosul terţilor, a bunurilor din clasa 06 respectiv: 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, inclusiv otel beton, otel beton bare, 
otel turnat,beton fasonat, otel cornier, bare de otel laminate la cald, bare de otel tras la 
rece, sarma, benzi metalice, bare metalice, cabluri metalice neelectrice, funii si frânghii 
metalice, şuruburi metalice, bolţuri metalice, cuie metalice, panouri de construcţii din 
metal, conducte si ţevi metalice pentru instalaţiile de încălzire centralizata, instalaţii de 
ventilare si aer condiţionat, ţevi si sifoane de scurgere din metal, table si ţigle metalice, 
coloane metalice pentru construcţii, piloni metalici, stâlpi metalici, schele metalice, 
ţesături metalice, din clasa 17 respectiv: cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică, 
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori pentru toate aceste materiale, materia le 
plastice şi răşini în formă extrudată pentru utilizare în fabricare, materiale de etanşare, 
umplere şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile , nemetalice a bunurilor din clasa 
19: materiale , nemetalice, pentru clădiri şi construcţii, ţevi rigide cu excepţia celor de 
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice transportabile, 



monumente, nemetalice, lemn semiprelucrat a bunurilor din clasa 31: produse forestiere 
brute şi neprocesate, lemn brut turnat, (cu excepţia transportului acestora), permiţând 
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot fi 
furnizate prin intermediul magazinelor de vânzare cu amănuntul, al punctelor de 
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor pentru vânzarea de produse, al 
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu prin 
intermediul site-urilor web, magazinelor online sau al emisiunilor de tip teleshopping. 

Clasa 37: Servicii de construcţii; servicii de instalaţii şi reparaţii. 

Clasa 39: Transport; ambalarea şi depozitarea bunurilor. 



Erată 

 

Referitor la depozitul M 2021/03178  din 19.04.2021, publicat pe data de 26.04.2021, 
clasele de servicii corecte sunt:  

Clasa 35: Publicitate; publicitate prin intermediul materialului publicitar; 
marketing; organizate de proiecte de afaceri şi organizaţionale; lucrări administrative şi 
de birou pentru companii, companii şi asociaţii; servicii de consultanţă în afaceri; 
servicii ale unui francizor pentru organizatorii turneelor şi anume consiliere comercială 
şi de afaceri cu privire la planificarea, înfiinţarea şi implementarea turneelor, 
evenimentelor de divertisment şi de agrement; servicii de comerţ de evenimente de 
călătorie sportivă; sponsorizare sub formă de consultanţă în afaceri, inclusiv 
organizarea şi implementarea de evenimente de marketing şi/sau proiecte de marketing, 
lucrări de birouri administrative pentru companii, companii şi asociaţii; publicitate, 
marketing, sponsorizare sub formă de publicitate care promovează vânzarea, înscrierea 
şi utilizarea de maşini de distracţie, maşini de jocuri, maşini de sport, maşini de 
informare, maşini de muzica, jocuri electronice, maşini de joc, echipamente sportive, 
maşini de cazinou, mese de ruletă, joc de cărţi mese; publicitate, marketing, 
sponsorizare prin utilizarea de maşini de distracţie, maşini de jocuri, maşini de sport, 
maşini de informare, maşini de muzică, jocuri/electronice, maşini de jocuri şi 
echipamente sportive; consultanţă în afaceri privind înfiinţarea de restaurante, locaţii, 
facilităţi sportive şi cazinouri; exploatarea instalaţiilor cu maşini de distracţie, maşini de 
jocuri, maşini de sport, maşini de informare, maşini de muzică, jocuri electronice, 
maşini de joc şi echipamente sportive în scop comercial; administrarea afacerilor; 
servicii de redactarea de texte publicitare; publicitate on-line într-o reţea informatizată; 
închiriere de timp publicitar în mijloacele de comunicare; agenţii de marketing; servicii 
de publicitate pentru servicii de jocuri de noroc pe: internet, televiziune, televiziune 
interactivă, telefonie mobilă şi fixă. 

Clasa 41: Servicii de jocuri de noroc in scopuri de divertisment; servicii de casino 
(jocuri de noroc); servicii de informare privind jocurile de noroc; servicii de casino, 
pariuri si jocuri de noroc; coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulţi jucători; 
furnizarea de facilitaţi pentru cazinouri (jocuri de noroc); activităţi de cazino; jocuri de 
noroc la mese şi maşini; educaţie; instruire; servicii de divertisment; activităţi sportive şi 
culturale; organizarea şi desfăşurarea de evenimente educaţionale, recreative, sportive, 
culturale şi muzicale; servicii de divertisment; divertisment; servicii în domeniul 
jocurilor (electronice), furnizate printr-o bază de date computerizată sau prin internet; 
servicii de cazinou, inclusiv cazinouri online; organizarea şi desfăşurarea de jocuri de 
noroc şi jocuri de noroc, online sau de altă natură, inclusiv bingo, jocuri de cărţi, ruletă, 
jocuri slot machine, jocuri de cărţi zero, jocuri instantanee de câştig, precum şi 
concursuri, turnee şi competiţii în acest domeniu; servicii de loterie; servicii de arcade şi 
centre de divertisment; furnizarea de instruiri şi cursuri; organizarea şi desfăşurarea de 
prelegeri, ateliere, simpozioane, seminarii, congrese, conferinţe şi alte asemenea 



evenimente, inclusiv în domeniul jocurilor de noroc şi al jocurilor de noroc; servicii de 
editare, publicare, împrumutarea şi distribuirea de cărţi, reviste, ziare, reviste, pliante, 
broşuri şi alte tipărite şi periodice, precum şi publicaţii electronice, inclusiv în domeniul 
jocurilor de noroc şi al jocurilor de noroc; furnizarea de sfaturi, educaţie şi informaţii 
cu privire la serviciile menţionate anterior; serviciile menţionate anterior şi prin 
intermediul reţelelor electronice, cum ar fi internetul; furnizarea de facilităţi de cazinou, 
închirierea de echipamente de jocuri, desfăşurarea de jocuri de noroc; furnizarea de 
facilităţi şi resurse; inclusiv instrucţiuni pentru jocurile de cărţi; servicii de jocuri de 
noroc sau alte jocuri pe: internet, televiziune, televiziune interactivă, telefonie mobilă şi 
fixă, pariuri pe credit, jocuri de noroc, loterie sau servicii de pariuri; servicii de cazinou, 
servicii de carte; furnizare de informaţii referitoare la servicii de sport, pariuri şi jocuri 
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare; organizarea de evenimente sportive; 
servicii de informare sportivă. 

 



Erată 

 

Referitor la depozitul M 2021/03175 din 19.04.2021, publicat pe data de 26.04.2021, 
clasele de produse/servicii corecte sunt:  

Clasa 16: Hârtie, carton; carduri făcute din hârtie sau carton; carduri aromatice 
sau aromate făcute din hârtie sau carton conţinând sau infuzate cu substanţe aromatice, 
esenţe sau arome; hârtie si carton tratate sau infuzate cu parfumuri, esențe si arome. 

Clasa 30: Arome (flavourings) utilizate ca fiind esenţe si aditivi pentru scopuri 
ne-nutriţionale, altele decât uleiurile esenţiale; arome (flavours) utilizate ca fiind esenţe 
si aditivi pentru hârtie si carton, altele decât uleiurile esenţiale. 

Clasa 34: Tutun, indiferent daca este fabricat sau nefabricat; produse din tutun; 
înlocuitori de tutun, nici unul fiind pentru scopuri medicinale sau curative; ţigări 
electrice si electronice; lichide pentru ţigari electrice si electronice; arome chimice sub 
forma lichida utilizate pentru reumplerea cartuşelor de ţigări electrice si electronice; 
dispozitive de vaporizare pentru tutun; hârtii pentru ţigări; tuburi pentru ţigări; filtre 
pentru ţigări; maşini de buzunar pentru rularea ţigărilor; maşini manuale pentru 
injectarea tutunului în tuburi; chibrituri si articole pentru fumători. 


