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Cereri Mărci publicate în 28/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05313 21/07/2021 PUCANY VAPES SRL PUCANI Vapes

2 M 2021 05387 21/07/2021 IULIAN SURUGIU PP PARTIDUL PATRIOTILOR

3 M 2021 05459 21/07/2021 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

MAGGI SUPER SOUP

4 M 2021 05460 21/07/2021 ALPIN 57 LUX S.A. Rom Cherie Plăcerea ta de zi cu
zi

5 M 2021 05461 21/07/2021 MONA PETRE Ierburi Uitate

6 M 2021 05462 21/07/2021 IRINA COMSERVICE SRL MICI DE BULBUCAN

7 M 2021 05463 21/07/2021 VELVE GLOBAL SRL VV VELVE

8 M 2021 05464 21/07/2021 BRAND CTK S.R.L. SELENE

9 M 2021 05465 21/07/2021 FEDERATIA ROMANA DE
TRIATLON

TRIATLON ROMANIA

10 M 2021 05466 21/07/2021 MODERNA STIL S.R.L. moderna furniture expert

11 M 2021 05467 21/07/2021 COMUNA GLINA Primăria Glina

12 M 2021 05468 21/07/2021 ANDREEA GABRIELA
NICOLAU

ELEC

13 M 2021 05469 21/07/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

XC

14 M 2021 05470 21/07/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

KENT XC

15 M 2021 05471 21/07/2021 SOCIETATEA CULTURAL
ARTISTICĂ DE TINERET
CONCRET

MICA SĂPTĂMÂNĂ DE MUZICĂ
VECHE

16 M 2021 05472 21/07/2021 ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ
LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT

Biserica UNIVERSALĂ

17 M 2021 05473 21/07/2021 RODICA NEAGU ASYLUM

18 M 2021 05474 21/07/2021 ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ
LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT

Biserica UNIVERSALĂ

19 M 2021 05475 21/07/2021 ECO SA eco

20 M 2021 05476 21/07/2021 ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ
LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT

radio POZITIV MEREU
ÎNSUFLEȚEȘTE

21 M 2021 05477 21/07/2021 ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ
LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT

UNISOCIAL Locaşul Duhului
Sfânt ajutând persoanele

22 M 2021 05478 21/07/2021 ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ
LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT

TEMPLUL LUI SOLOMON
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 05480 21/07/2021 GEORGIANA MĂNESCU ibrick

24 M 2021 05481 21/07/2021 S.C. TROPINI TEK SRL TROPINI

25 M 2021 05482 21/07/2021 GEORGE-ALIN ILE MONTESSE CHALET

26 M 2021 05483 21/07/2021 S.C. TROPINI TEK SRL AUTO-SCHIMBARE

27 M 2021 05484 21/07/2021 HOMEODENT ART S.R.L. COMPLET DENTAL

28 M 2021 05485 21/07/2021 EISBERG GELATO SRL Kulpa SWEET SENSATIONS

29 M 2021 05486 21/07/2021 SC TIMCO SA aQua park ARSENAL

30 M 2021 05487 21/07/2021 SC BEGA TURISM SA BEGA

31 M 2021 05488 21/07/2021 CONTAKT EXPRESS LOGISTIK
S.R.L.

i SHIELD

32 M 2021 05489 21/07/2021 AUREL ANDREI PUTERE PRIN COMPETENȚĂ

33 M 2021 05490 21/07/2021 ZAMO SHOP SRL zamo
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(210) M 2021 05313
(151) 21/07/2021
(732) PUCANY VAPES SRL, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
NR. 34, JUDETUL ILFOV, ORAS
PANTELIMON, 900700, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PUCANI Vapes

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.06.01

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 05387
(151) 21/07/2021
(732) IULIAN SURUGIU, PRL. GHENCEA

NR. 93F, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

PP PARTIDUL PATRIOTILOR

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.03.14; 26.04.05; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23

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

45. Consiliere politică, consultanță politică,
cercetare și analiză politică, servicii de informare
politică, consultanță pentru campanii politice,
organizarea reuniunilor politice, furnizare de
informații cu privire la drepturile omului,
pregătirea regulamentelor, servicii de comunicări
politice, servicii de consiliere în materie de
reglementări, servicii de lobby politic, servicii de
lobby, nu în scopuri comerciale, servicii politice
și anume: servicii de reprezentare juridică,
cercetări juridice, organizarea de reuniuni
politice cu scop social, de protecție, de mediere,
cluburi de întâlniri.

───────
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(210) M 2021 05459
(151) 21/07/2021
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ S.A., 1800, VEVEY,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR
2, BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)
MAGGI SUPER SOUP

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

29. Mâncăruri gătite bazate pe legume, cartofi,
fructe, carne, păsări de curte, pește și produse
alimentare provenite din mare, supe, supe
concentrate, preparate pentru supă, bulion, de
asemenea în formă de cuburi, tablete sau pudră,
preparate pentru fabricarea bulionului.

───────

(210) M 2021 05460
(151) 21/07/2021
(732) ALPIN 57 LUX S.A., STR.

MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 46,
JUDETUL ALBA, SEBEȘ, ALBA,
ROMANIA

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

(540)

Rom Cherie Plăcerea
ta de zi cu zi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.01

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

29. Gogoși, gogoși cu brânză proaspătă de vaci.
30. Blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte
în prealabil, blaturi de pizza congelate,

covrigei, covrigei moi, pizza, pizza congelată,
pizza conservată, pizza fără gluten, pizza
preparată, pizza proaspătă, pizza refrigerată,
pizza împăturită (calzone), pizze negătite,
biscuiți dulci pentru consum uman, biscuiți
pentru consum uman, preparați din cereale,
biscuiți pentru consum uman, preparați din malț,
biscuiți sub formă de rulouri, coșulețe din foietaj
pentru umplere cu diverse garnituri, coșulețe
din foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-au-
vent), cremșnituri, deserturi preparate (produse
de patiserie), ecleruri, foi de napolitană ca bază
pentru tarte, foi de patiserie congelate, foi de
plăcintă, fursecuri, gogoși cu gaură în mijloc,
gustări de tip tort de fructe, înveliș pentru rulouri
de primăvară, napolitane, napolitane rulou
(biscuiți), pateuri (patiserie), pișcoturi, pișcoturi
(prăjituri), plăcinte, plăcinte cu afine, plăcinte cu
cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte cu legume,
plăcinte dulci sau sărate, plăcinte proaspete,
pricomigdale (patiserie), pricomigdale cu nucă
de cocos, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie care conțin fructe, produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse
de patiserie congelate umplute cu carne
și legume, produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie cu migdale, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse
de patiserie cu termen mare de valabilitate,
produse de patiserie daneze din foitaj, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie din foitaj care conțin șuncă,
produse de patiserie pe bază de portocale,
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie umplute cu fructe, profiteroluri, rulouri
de primăvară (produse de patiserie), savarine,
scoici de aluat pentru tarte, scoici de patiserie,
tarte, tarte cu cremă englezească custard,
tarte de mere, tarte dulci sau sărate, tarte
glazurate, vafe din ciocolată, biscuiti cu gust de
brânză, biscuiți crackers cu aromă de fructe,
biscuiți de graham, biscuiți sărați, biscuiți sărați
condimentați, cornuri, specialități de patiserie,
vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre, aluat
pentru pateuri, aluat pentru pizza, aluat înghețat,
pateuri de foietaj.

───────
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(210) M 2021 05461
(151) 21/07/2021
(732) MONA PETRE, ȘOSEAUA

VIRTUȚII 11, BL.R5A, SC.2, ET.2,
AP.36, BUCUREȘTI, 060782,
ROMANIA

(540)
Ierburi Uitate

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

41. Servicii educative.
───────

(210) M 2021 05462
(151) 21/07/2021
(732) IRINA COMSERVICE SRL, STR.

PESTISUL MARE, NR. 2, JUDETUL
HUNEDOARA, LOC. HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)
MICI DE BULBUCAN

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

29. Carne și produse din carne, extracte de
carne, carne proaspătă, carne tocată, carne
preparată, carne procesată, carne conservată,
carne congelată, mezeluri, carne sărată, carne
ambalată, paste de carne, carne de vânat,
gelatine de carne, carne pentru cârnați,
pește, nu viu, produse din carne tocată,
specialităţi şi preparate pe bază de carne,
carne de vânat, carne conservată, produse
din carne preparată, produse din carne
congelată, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea).
35. Servicii de comerţ și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata cu privire la produsele din
clasa 29 și anume: carne și produse din
carne, extracte de carne, carne proaspătă,
carne tocată, carne preparată, carne procesată,
carne conservată, carne congelată, mezeluri,

carne sărată, carne ambalată, paste de carne,
carne de vânat, gelatine de carne, carne
pentru cârnați, pește, produse din carne tocată,
specialităţi şi preparate pe bază de carne,
carne de vânat, carne conservată, produse din
carne preparată, produse din carne congelată,
mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), magazin, magazin on-line,
publicitate online și promovare prin intermediul
unei rețele de computere și al unei retele
de telefonie mobilă, marketing și promovare,
comenzi online, prezentare de produse cu scop
publicitar şi comercial, organizarea de târguri şi
expoziţii cu caracter publicitar şi comercial.
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare, distribuire şi livrare de mărfuri.
40. Servicii oferite de abator, afumarea
alimentelor, conservarea alimentelor.
41. Organizare de evenimente de divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de recepţii pentru nunţi (mâncare şi băutură).
43. Servicii de alimentație publică și anume
bar, restaurant, cantină, cafenele, servicii ale
bistrourilor, servicii oferite de snack-bar-uri,
furnizarea de alimente și băuturi, furnizare
de facilități pentru nunți, petreceri și dans,
servicii de cocktail bar, restaurante (servirea
mesei), furnizare de facilități de uz general
pentru întâlniri, conferințe și expoziții, servicii
de restaurante fast-food, servicii de fast food
la pachet, servicii de catering pentru fast-
food cu autoservire, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii de mâncare
la pachet, prepararea alimentelor, preparare
de mâncăruri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de informare, consiliere, management
și consultanță referitoare la cele menționate
anterior.

───────
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(210) M 2021 05463
(151) 21/07/2021
(732) VELVE GLOBAL SRL, STR.

ZIDURI INTRE VII NR. 19, CORP
1, 11-2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VV VELVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.05

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

clase:
25. Stihare (alba), ghete, șorțuri (îmbrăcăminte,
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluși (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru
plajă, curele (îmbrăcăminte), berete, bavete,
nu din hârtie, bavete, cu mâneci scurte,
nu din hârtie, șaluri cu pene (articole de
îmbrăcăminte de pus la gât), corsaje (lenjerie),
carâmbi pentru cizme, cizme, cizme pentru
sporturi, chiloți tip boxeri, sutiene, pantaloni
de călărie pentru purtare, camisole, caschete,
șepci (articole pentru acoperirea capului),
feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru
gimnastică, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manșoane/
manșete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
cicliști, gulere detașabile, pernuțe împotriva
transpirației pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba, esparto(espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălțăminte,
pantofi de fotbal/ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziți electric, încălțăminte,
carâmbi pentru încălțăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoși, jartiere, burtiere, mănuși (îmbrăcăminte),

pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmulițe, cloșuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentițe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, șosete-
tălpici, protecții de călcâi pentru încălțăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover/rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloți de damă/
chiloți pantalonași, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere)/jambiere, egări
(pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile/costume de bal
mascat, mitre (pălării), mănuși cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motocicliști, îmbrăcăminte
din latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri incorporate,
eșarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălțăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbătești/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptușeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eșarfe,
șaluri, plastroane pentru cămăși, plătci de
cămăși, cămăși, pantofi, cămăși cu mânecă
scurtă, căști de duș, bocanci de schi,
mănuși de schi, fuste, pantaloni scurți tip
fustă, bonete, măști de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susținerea
șosetelor, șosete, branțuri, tălpi pentru
încălțăminte, șoșoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptușite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpirația,
lenjerie de corp care absoarbe transpirația/
desuuri care absorb transpirația, ciorapi care
absorb transpirația, flanele/pulovere/hanorace
(pulovere), body-uri (lenjerie de corp), tricouri
cu mânecă scurtă, colanți, bombeuri pentru
încălțăminte, togi, pantaloni (Am.), turbane,
chiloți, lenjerie de corp/desuuri, uniforme,
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste/jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălțăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.
26. Fructe artificiale, aplicații (mercerie),
flori artificiale, ghirlande artificiale, plante
artificiale, altele decât pomii de Crăciun,
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ghirlande artificiale pentru Crăciun, ghirlande
artificiale cu lumini pentru Crăciun, coroane
artificiale pentru Crăciun, coroane artificiale
cu lumini pentru Crăciun, insigne pentru
purtare, nu din metale prețioase, mărgele,
altele decât pentru confecționarea bijuteriilor,
funde pentru păr, brasarde/banderole de braț
(accesorii de îmbrăcăminte), broșe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), pandantive, altele decât cele
pentru bijuterii, inele de chei sau lanțuri
pentru brelocuri, cordoane pentru îmbrăcăminte,
cordoane pentru ornamente, fanoane pentru
corsete/oase de balenă pentru corsete,
articole decorative pentru păr, borduri pentru
îmbrăcăminte, panglici elastice, broderie/articole
ornamentale (broderie), benzi elastice pentru
susținere, ocheți pentru îmbrăcăminte, păr
fals, închizători pentru îmbrăcăminte, închizători
pentru portjartiere/închizători pentru bretele,
pene (accesorii de îmbrăcăminte), festoane
(broderie), volănașe (dantelărie), volănașe
pentru îmbrăcăminte, franjuri, broderie cu fir de
aur, mercerie (articole necesare în croitorie),
cu excepția ațelor, panglici de mercerie, funde
de mercerie, elastice de păr, agrafe de păr/ace
de păr, ace pentru ondularea părulu, agrafe de
păr/clame de păr, extensii de păr, ondulatoare
de păr, electrice și neelectrice, altele decât
ustensilele manuale, ornamente pentru pălării,
benzi pentru pălării, petice termoadezive pentru
repararea articolelor textile, petice termoadezive
pentru decorarea articolelor textile (mercerie),
benzi de prindere cu scai și puf, dantelă pentru
borduri , mamente din dantelă/pasmanterie,
monograme pentru marcarea lenjeriilor/numere
sau litere pentru marcarea lenjeriilor, insigne
ornamentale (nasturi), pene de struț (accesorii
de îmbrăcăminte), panglici pentru păr, panglici
și funde, nu din hârtie, pentru împachetarea
cadourilor, ornamente pentru pantofi, catarame
pentru pantofi, broderie cu fir de argint,
paiete pentru îmbrăcăminte , ornamente pentru
îmbrăcăminte, cleme de pantaloni pentru cicliști,
peruci, șireturi de lână, coronițe din flori
artificiale, închizători cu fermoar/fermoare.
28. Zăpadă artificială pentru pomii de
Crăciun, blocatoare pentru urcarea pe coardă
(echipamente pentru alpinism), clopoței pentru
pomul de Crăciun, sănii bob, jocuri de
construcție, suporturi de lumânări pentru pomii
de Crăciun, pomi de Crăciun din material
sintetic, suporturi pentru pomii de Crăciun,
truse de magie, manete de comandă pentru
consolele de jocuri, păpuși, biberoane pentru
păpuși, paturi pentru păpuși, case de păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, camere de păpuși,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone

(jucării), jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru
a face glume, ornamente pentru pomii de
Crăciun, cu excepția instalațiilor, lumânărilor
și produselor de cofetărie, pălării din hârtie
pentru petreceri, jocuri de societate, tuburi de
confeti pentru petreceri (articole cu caractere
de noutate pentru petreceri), capse cu percuție
(jucării), aparate pentru exerciții fizice, pinatas,
baloane pentru petreceri, mingi/bile de joacă,
cărți de joc, jucării de plus, jucării de pluș cu
păturică atașată, prăjini pentru sărituri cu prăjina,
jocuri portabile cu ecrane cu cristale lichide,
păpuși marionete, quoits, rachete/bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
automate (mașini de jocuri), globuri de zăpadă,
ursuleți de plus, jucării carusel pentru pătuțuri,
mașini de jucărie, machete de jucărie, case de
jucărie pentru copii, cochilii de protecție pentru
sport, etichete pentru genți de golf, sănii pentru
scheleton, figurine de jucărie, roboți de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetice, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării.
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, publicitate
prin poștă, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, producția de
clipuri publicitare, servicii de planificare a
programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
demonstrații cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poștă, răspândirea materialelor publicitare,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
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afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție pentru
terți (achiziționarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
servicii de comerț cu amănuntul pentru lucrările
de artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzărilor pentru terți, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii de
depunere a documentației fiscale.

───────

(210) M 2021 05464
(151) 21/07/2021
(732) BRAND CTK S.R.L., STRADA

CONSTANTIN SILVESTRI NR.
16, CAMERA 2, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

SELENE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.14

(591) Culori revendicate:mov (PANTONE
2745 C, 2572 C)

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

18. Genți pentru cosmetice (fără conținut), genți
pentru articole de toaleta (fără conținut).
21. Piepteni și perii pentru păr, huse pentru
piepteni, perii pentru sprâncene, perii pentru
gene, perii pentru machiaj, perii pentru unghii,
pensule pentru buze, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru aplicare vopsea de par, pensule
pentru contur de ochi.
26. Articole decorative pentru păr, funde pentru
păr, clame de păr, ornamente pentru păr, agrafe
pentru păr, elastice pentru păr, benzi pentru păr,
bentițe pentru păr, panglici de păr, bucle de păr,
ace pentru păr, ace de prins părul (accesorii
pentru păr), benzi elastice pentru păr, panglici
elastice pentru păr, clești (accesorii pentru păr,
agrafe (accesorii pentru păr), accesorii pentru
prins părul, folie pentru vopsit părul, bonete
pentru vopsirea părului, elastic pentru prinderea
părului, agrafe și cleme de păr, benzi din plastic
pentru colorarea părului, extensii de păr, peruci,
meșe (de păr), fileu pentru păr, ondulatoare
pentru păr, păr uman, bărbi false, mustăți false,
ondulatoare de păr, electrice şi neelectrice, altele
decât ustensilele manuale.

───────
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(210) M 2021 05465
(151) 21/07/2021
(732) FEDERATIA ROMANA DE

TRIATLON, STR. TATULESTI NR.
9, BL. 85, SC. D, AP. 57, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TRIATLON ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.11.13

(591) Culori revendicate:albastru, rosu,
galben, alb, negru

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

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

───────

(210) M 2021 05466
(151) 21/07/2021
(732) MODERNA STIL S.R.L., SOS.

GIURGIULUI NR. 5, HALA A (ÎN
INCINTĂ LA PROGRESUL S.A.),
JUDETUL ILFOV, JILAVA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

moderna furniture expert

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2457a5), maro (HEX #7E0900)

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

12. Biciclete, biciclete electrice.
20. Fotolii, somiere, paturi, dulapuri, birtouri,
mobila, canapele, tabureti, scaune/banci,
banchete, scaune din metal, mese, mese din
metal, mese pentru calculatoare.
24. Fete de pernă, paturi imprimate din material
textil, cersafuri, fete de masa, nu din hartie,
prosoape din material textil.

───────

(210) M 2021 05467
(151) 21/07/2021
(732) COMUNA GLINA, STR.

LIBERTĂȚII NR. 292, JUDEȚUL
ILFOV, SAT GLINA, COMUNA
GLINA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Primăria Glina

(531) Clasificare Viena:
02.01.02; 24.01.08; 24.07.01; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.01; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, fotografii,
materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), cărţi de joc,
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caractere tipografice, clişee, afișe, agende,
albume, almanahuri, broșuri, buletine de
știri (materiale tipărite), buletine informative,
cataloage, echipament pentru educație/
învățământ (materiale didactice), formulare
tipărite parțial, ghiduri, ghiduri de buzunar
cu referințe rapide (materiale tipărite), ghiduri
tipărite, monografii, periodice, periodice tipărite,
timbre poștale, publicații periodice, publicații
de reclame, publicații educative, publicații
imprimate, publicații periodice tipărite, timbre,
tipărituri, ziare, publicație periodică cu caracter
social - cetatenesc.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de funcții administrative,
prelucrarea administrativă a datelor, gestionare
administrativă a spitalelor, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
administrație comercială, organizare de licitații
pe internet, licitaţii în domeniul imobiliar,
organizarea și coordonarea de licitații, vânzări
prin licitații disponibile pe internet, vânzări
prin licitații în sectorul agricol, organizare și
coordonare de licitații imobiliare, managementul
proiectelor de afaceri, promovare de competiții
și evenimente sportive, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, publicitate, inclusiv promovare de
produse și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, servicii de secretariat și
de birou, servicii de programare a întâlnirilor
(lucrări de birou), servicii de memento pentru
întâlniri (lucrări de birou), servicii de birou pentru
manipularea electronică de date, servicii de birou
pentru colectarea electronică de date, servicii de
achiziții, consiliere privind achizițiile.
41. Publicare de periodice și cărți în format
electronic, educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizare
de evenimente recreative, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente automobilistice, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente sportive,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, coordonare
de evenimente educative, organizare de
evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente sportive și culturale

comunitare, organizare de competiții sportive și
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, publicare de publicații periodice,
publicare de materiale și publicații tipărite,
educație, acordarea de premii în educație,
organizarea de simpozioane pe teme de
educație, furnizarea de informații în materie de
educație, organizarea de conferințe referitoare
la educație, servicii oferite de tabere de
vară (divertisment și educație), organizare de
concursuri în materie de educație, organizarea
și susținerea de târguri de educație, organizare
și coordonare de competiții (educație sau
divertisment), activități sportive, activități sportive
și culturale, organizare de activități sportive
și competiții sportive, activități sportive și de
recreere, organizare de activități sportive sau
competiții, organizare de activități sportive și
competiții, organizarea de conferințe anuale în
domeniul achizițiilor.
42. Planificare urbanistică, planificare în
domeniul urbanismului și al urbanismului
comercial, cercetare în domeniul planificării
urbane, servicii de planificare arhitecturală
și urbană, servicii de consiliere în
domeniul urbanistic, servicii de consultanță în
domeniul urbanismului, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri sau al urbanismului,
planificare de proiecte tehnice, studii de proiecte
tehnice, dezvoltare de proiecte de construcții.

───────

(210) M 2021 05468
(151) 21/07/2021
(732) ANDREEA GABRIELA NICOLAU,

ȘOSEAUA NORDULUI 66-70, AP.
207, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ELEC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicație software pentru servicii de ride-
sharing si ride-hailing prin internet, descărcabilă.

───────

(210) M 2021 05469
(151) 21/07/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

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

(540)
XC

(300)
Prioritate invocată:
082558/29-01-2021/JM

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

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

───────

(210) M 2021 05470
(151) 21/07/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

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

(540)
KENT XC

(300)
Prioritate invocată:
082559/29-01-2021/JM

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

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

───────

(210) M 2021 05471
(151) 21/07/2021
(732) SOCIETATEA CULTURAL

ARTISTICĂ DE TINERET
CONCRET, DRUMUL
TIMONIERULUI 12, BL. 113D,
AP. 43, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MICA SĂPTĂMÂNĂ
DE MUZICĂ VECHE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Organizarea de festival de muzică, educație
muzicală.

───────

(210) M 2021 05472
(151) 21/07/2021
(732) ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ

LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT,
ȘOSEAUA FUNDENI NR. 11,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

Biserica UNIVERSALĂ

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 03.07.11; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:alb, albastru, roșu,
gri

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

38. Servicii de radiodifuziune prin internet,
transmisie de programe radio, difuzare de
programe radio, servicii de informare prin radio,
radiodifuziune și transmitere de programe radio,
difuzare de programe prin radio, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele
de cablu sau fără fir, difuzare radiofonică de
informații și alte programe, radiodifuziune de
conținut audiovizual și multimedia pe internet.

───────

(210) M 2021 05473
(151) 21/07/2021
(732) RODICA NEAGU, STR.

CERCETĂTORILOR NR. 8, BL. 32,
SC. 1, ET. 3, AP. 18, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ASYLUM

(531) Clasificare Viena:
07.11.25; 01.15.11; 05.11.23; 07.15.22;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii furnizate în legătură
cu prepararea de alimente şi băuturi pentru
consum, precum si servicii privind oferirea
de cazare temporară, rezervări de cazare
temporară, de exemplu, rezervarea hotelurilor,
închirierea sălilor de şedinţă, a corturilor şi a
clădirilor transportabile, servicii de unităţi de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

45. Planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă.

───────
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(210) M 2021 05474
(151) 21/07/2021
(732) ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ

LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT,
ȘOSEAUA FUNDENI NR. 11,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

Biserica UNIVERSALĂ

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 03.07.11; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:alb, albastru, roșu,
gri

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

45. Furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), furnizare de încălțăminte
pentru persoane nevoiașe (servicii caritabile),
servicii religioase, organizarea reuniunilor
religioase, realizare de ceremonii religioase,
călăuzire (spirituală), consiliere acordată de
pastori, consiliere cu privire la orientarea
spirituală, consiliere spirituală, consiliere în
perioada de doliu, furnizare de informații cu
privire la religie, furnizare de servicii pentru
sprijinirea pacienților, oferite pacienților din
spitale și din instituții de îngrijire pe termen lung,
îndrumare religioasă, îndrumare spirituală.

───────

(210) M 2021 05475
(151) 21/07/2021
(732) ECO SA, STR. DANUBIULUI NR.

5, JUD. BRAILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 5,
COMPLEX VIVANDO, 51, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040171, ROMANIA

(540)

eco

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17

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

clase:
37. Exploatarea carierelor, servicii de curățenie,
servicii de evacuare (curățenie), servicii de
curățenie domestică, servicii de curățenie
industrială, curățenie în spații publice, furnizare
de servicii de curățenie, servicii de menaj
(servicii de curățenie), servicii de evacuare
a deșeurilor (servicii de curățenie), închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
ridicarea deșeurilor (curățare), servicii de
eliminare de deșeuri periculoase, curatarea
drumurilor, servicii de deszăpezire, curățare de
zone urbane, furnizare de informații, consiliere
și consultanță cu privire la curățare, exterminări,
dezinsecție și deratizare, deratizare, reparații și
întreținere de automobile.
39. Depozitarea deșeurilor, eliminarea
deșeurilor, transport de deșeuri, evacuarea
deșeurilor (transport), colectare de deșeuri
comerciale, colectare de deșeuri lichide,
colectare de deșeuri menajere, colectare de
deșeuri industriale, eliminarea (ridicarea și
transportul) deșeurilor, servicii de colectare
a deșeurilor menajere, colectarea gunoiului
(exclusiv ridicarea gunoiului).
40. Reciclarea și tratamentul gunoiului, servicii
de informații, de consiliere și de consultanță
referitoare la reciclarea gunoiului și a deșeurilor.
44. Amenajare peisajistică.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/07/2021

───────

(210) M 2021 05476
(151) 21/07/2021
(732) ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ

LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT, ȘOS.
FUNDENI, NR. 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

radio POZITIV MEREU
ÎNSUFLEȚEȘTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.14; 24.13.25

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben, negru

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

38. Servicii de radiodifuziune prin internet,
transmisie de programe radio, difuzare de
programe radio, servicii de informare prin radio,
radiodifuziune și transmitere de programe radio,
difuzare de programe prin radio, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele
de cablu sau fără fir, difuzare radiofonică de
informații și alte programe, radiodifuziune de
conținut audiovizual și multimedia pe internet.

───────

(210) M 2021 05477
(151) 21/07/2021
(732) ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ

LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT, ȘOS.
FUNDENI, NR. 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

UNISOCIAL Locaşul Duhului
Sfânt ajutând persoanele

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 29.01.13; 03.07.11; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

clase:
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare,
coordonarea activităților de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, investiții de
fonduri în scopuri caritabile, servicii caritabile, și
anume servicii financiare, organizare de colecte
în scopuri caritabile, organizare de fonduri pentru
proiecte de ajutor extern.

───────
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(210) M 2021 05478
(151) 21/07/2021
(732) ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ

LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT, ȘOS.
FUNDENI, NR. 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

TEMPLUL LUI SOLOMON

(531) Clasificare Viena:
26.05.01; 27.05.01; 27.05.08; 07.01.03;
05.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
portocaliu, crem

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

45. Furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), furnizare de încălțăminte
pentru persoane nevoiașe (servicii caritabile),
servicii religioase, organizarea reuniunilor
religioase, realizare de ceremonii religioase,
călăuzire (spirituală), consiliere acordată de
pastori, consiliere cu privire la orientarea
spirituală, consiliere spirituală, consiliere în
perioada de doliu, furnizare de informații cu
privire la religie, furnizare de servicii pentru
sprijinirea pacienților, oferite pacienților din
spitale și din instituții de îngrijire pe termen lung,
îndrumare religioasă, îndrumare spirituală.

───────

(210) M 2021 05480
(151) 21/07/2021
(732) GEORGIANA MĂNESCU, STR.

LIVIU REBREANU NR. 3, BL.
53, SC. 3, AP. 90, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ibrick

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 11.03.14

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

43. Rezervări la restaurant, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite
de restaurante de delicatese, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), Servicii de
rezervări la restaurant, Servicii de restaurant
și bar, Rezervări pentru restaurante și mese,
Furnizarea de recenzii despre restaurante,
Servicii de restaurante de sushi, Servicii de
restaurante fast-food, Servicii de informare
privind restaurantele, Servicii de restaurant
prestate de hoteluri, Servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, Servicii de restaurant cu
specific japonez, servicii de restaurante pentru
turiști, servicii de restaurante specializate în
preparate la grătar, Servicii de restaurante
care servesc ramen, Servicii de cluburi cu
restaurante private, Servicii de restaurante care
servesc tempura, servicii de restaurante care
servesc udon și soba, Servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, Servicii
de restaurant cu servire la pachet, Furnizarea
de informații cu privire la restaurante, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire, Furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, Servicii de restaurante cu mâncare
specific spaniolă, Servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, Furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, Servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
Furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, Servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență.
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45. Planificarea şi organizarea ceremoniilor de
nuntă.

───────

(210) M 2021 05481
(151) 21/07/2021
(732) S.C. TROPINI TEK SRL, STR.

REGELE FERDINAND, NR. 7,
BL. B3, ET. 1, AP. 17, JUD. SIBIU,
SELIMBAR, SIBIU, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)
TROPINI

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

35. Servicii de comparare a prețurilor, servicii de
comparare a prețurilor la energie, furnizarea de
servicii online de comparare de prețuri.
36. Evaluarea financiară a costurilor energiei
termice, servicii de evaluare financiară,
evaluarea financiară a costurilor energiei
electrice.

───────

(210) M 2021 05482
(151) 21/07/2021
(732) GEORGE-ALIN ILE, STR.

ROZMARINULUI, NR. 26, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

MONTESSE CHALET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 06.01.02

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, coordonare de
activități de divertisment, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
consultanță referitoare la planificare de petreceri,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
divertisment muzical, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri culturale, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri de
divertisment, furnizare de centre de recreere,
furnizare de instalații de karaoke, furnizare
de instalații de recreere, furnizare de servicii
recreative acvatice, servicii sportive și de
fitness, servicii recreative pentru persoanele în
vârstă, servicii recreative legate de drumeții și
camping, servicii de spectacole în direct, servicii
de recepții pentru companii (divertisment),
servicii de recepție (divertisment), servicii de
planificare de petreceri, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de
educație, instruire și divertisment, servicii de
divertisment în centre de vacanță, servicii
de divertisment furnizate la cluburi sportive
private (country club), servicii de centre
de amuzament pentru taberele de vacanță,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
planificarea de recepții (divertisment), planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
servicii oferite de parcuri de distracție și
tematice, târguri, grădini zoologice și muzee
(divertisment), organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
recreative, organizare și coordonare de activități
de divertisment, organizare de spectacole
pe scenă, organizare de spectacole vizuale,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de excursii pentru
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu sop cultural, educaţional şi divertisment,
organizare de activități de recreere în grup,
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organizarea de evenimente culturale și artistice,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
petreceri, planificarea de petreceri, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de naștere,
servicii oferite de tabere de recreere, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de cazare
temporară, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, furnizare de cazare temporară, servicii
de baruri, servicii oferite de fast-fooduri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
prepararea mâncării, prepararea alimentelor,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, servicii oferite de snack-
baruri, servire de alimente și băuturi, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii de
agenții de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, închiriere de camere
(cazare temporară), organizare și furnizare de
cazare temporară, furnizare de spații pentru
festivități și furnizare de spații temporare de
birouri și reuniuni, catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere
de echipament de catering, servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de cazare hotelieră,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii

hoteliere în stațiuni turistice., servicii de fast-
fooduri, servicii de snack-baruri, servicii de
catering, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
privind rezervări de cazare, servicii de agenții
de turism pentru efectuarea de rezervări la
hotel, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță,
servicii de rezervare a meselor, rezervare
de cazare la hotel, servicii de rezervare la
hoteluri, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, furnizarea de
recenzii despre restaurante, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, servicii de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii de cazare pentru vacanțe, rezervare de
locuri de cazare pentru vacanțe, închiriere de
locuri de cazare pentru petrecerea vacanțelor,
servicii de catering hotelier, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, pensiuni, agenții de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de cazare cu mic
dejun inclus.

───────

(210) M 2021 05483
(151) 21/07/2021
(732) S.C. TROPINI TEK SRL, STR.

REGELE FERDINAND, NR. 7,
BL. B3, ET. 1, AP. 17, JUD. SIBIU,
SELIMBAR, SIBIU, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)
AUTO-SCHIMBARE

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

35. Servicii de comparare a prețurilor, servicii de
comparare a prețurilor la energie, furnizarea de
servicii online de comparare de prețuri
36. Evaluarea financiară a costurilor energiei
termice, servicii de evaluare financiară,
evaluarea financiară a costurilor energiei
electrice

───────
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(210) M 2021 05484
(151) 21/07/2021
(732) HOMEODENT ART S.R.L.,

STR. MATEI BASARAB, NR. 20,
PARTER, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY SRL,
STR. SOCULUI NR. 51D, SAT
PETREȘTI, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

COMPLET DENTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 02.09.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#69cad3, HEX #01babd), mov (HEX
#784ea0), verde (HEX #00a956, HEX
#41ad5e, HEX #80b962, HEX #9dc750,
HEX #c6da2d)

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

44. Anestezie dentară, asistență stomatologică,
servicii de chirurgie, consiliere în domeniul
stomatologiei, consultații stomatologice,
furnizare de informații despre stomatologie,
închiriere de instrumente stomatologice,
montare de pietre prețioase în proteze dentare,
servicii de albire a dinților, servicii de consiliere
în materie de instrumente stomatologice, servicii
de curățare a dinților, servicii de igienă dentară,
servicii de ortodonție, servicii oferite de clinici
dentare, servicii stomatologice mobile, servicii de
stomatologie estetică.

───────

(210) M 2021 05485
(151) 21/07/2021
(732) EISBERG GELATO SRL, PIATA

ARMELOR, NR.11, JUD. SIBIU,
SIBIU, 550194, SIBIU, ROMANIA

(540)

Kulpa SWEET SENSATIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
4625)

(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).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────
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(210) M 2021 05486
(151) 21/07/2021
(732) SC TIMCO SA, CALEA

CIRCUMVALATIUNII, NR. 8-10,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA ,
300012, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ALAN LILIANA, NR. 183 B,
JUDEŢUL TIMIŞ, SAT OTVEŞTI,
TM, ROMANIA

(540)

aQua park ARSENAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.13

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

clase:
41. Divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment interactiv, furnizare de servicii
recreative acvatice, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de competiții,
organizare de servicii de divertisment,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), planificarea de
recepții (divertisment), servicii de agrement,
servicii specifice parcurilor de aventură pentru
copii(divertisment), servicii de sport și fitness.

───────

(210) M 2021 05487
(151) 21/07/2021
(732) SC BEGA TURISM SA, STR.

MARASESTI, NR. 1-3, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300086, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) LILIANA ALAN, SAT OTVESTI
NR.183 B, JUDEŢUL TIMIŞ,
JUDEŢUL TIMIŞ , 300332, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

BEGA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

36. Administrare de proprietăți imobiliare, afaceri
imobiliare, închiriere de centre de afaceri, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii privind afaceri imobiliare, inchirieri
de spatii comerciale.

───────
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(210) M 2021 05488
(151) 21/07/2021
(732) CONTAKT EXPRESS LOGISTIK

S.R.L., STRADA CIREȘULUI
NR. 2, AP. 16, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA , TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

i SHIELD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de vânzare prin puncte de vanzare
cu amanuntul, servicii de vanzare in magazine,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii
de vânzare on-line în legătură cu huse cu
clapetă pentru smartphone-uri, huse cu tastatură
pentru telefoane inteligente (smartphone-uri),
huse de tip flip pentru telefoane mobile,
huse pentru telefoane inteligente (smartphone-
uri) , huse pentru telefoane (special adaptate),
huse pentru calculatoare de tip laptop, huse
de protecţie pentru playere mp3, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente
(smartphone-uri), folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente (smartphone-
uri) , protecții de ecran sub formă de folii
pentru telefoane mobile, folii de protecție pentru
tablete, folii de protecție adaptate pentru ecrane
de calculatoare, cabluri usb, cabluri ethernet,
cabluri adaptoare pentru căști, cabluri de
conectare pentru telefon, cabluri de extensie
pentru telefon, cabluri usb pentru telefoane
mobile, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, încărcătoare
usb, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, încărcătoare pentru telefoane
inteligente (smartphone-uri), încărcătoare de

baterii pentru telefoane, încărcătoare usb
adaptate pentru priza brichetei auto, căști audio,
căști pentru telefoane, casti fara fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente (smartphone-uri) , căști fără fir pentru
telefoane inteligente (smartphone-uri), seturi de
căști pentru telefoanele mobile, căști cu microfon
pentru telefoane inteligente (smartphone-uri),
căști fără fir folosite cu telefoane mobile, căști de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile, căști
pentru utilizare împreună cu dispozitive mobile
de telecomunicații, suporturi pentru telefoane
mobile, suporturi de telefoane mobile pentru
bord, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente (smartphone-uri), baterii
externe, boxe portabile, administrarea afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul, servicii
de marketing, publicitate şi promovare.

───────

(210) M 2021 05489
(151) 21/07/2021
(732) AUREL ANDREI, STR. BUZEŞTI,

NR. 61, BL. A6, SC. A, ET. 9, AP.
60, SECTOR 1, BUCURESTI,
011013, ROMANIA

(540)
PUTERE PRIN COMPETENȚĂ

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

35. Contabilitate, auditul afacerilor, servicii de
expertiză contabilă judiciară.

───────

(210) M 2021 05490
(151) 21/07/2021
(732) ZAMO SHOP SRL, STR.

CERNISOARA 96D, SECTOR 6,
BUCUREŞTI , 060905, ROMANIA

(540)
zamo

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

3. Paste pentru albirea dinților, geluri pentru
albirea dinților, parfumuri, parfumuri lichide.
10. Irigatoare orale utilizate în stomatologie,
irigatoare nazale, dispozitive pentru mobilitate,
instrumente ajutătoare pentru sex, aparate și
instrumente medicale și veterinare.
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21. Periuțe de dinți, articole pentru curăţarea
dentară respectiv: periuţe de dinţi electrice,
scobitori, aţă dentară, ustensile cosmetice
pentru igienă şi pentru îngrijire.

───────


