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Cereri Mărci publicate în 31/03/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 01799 24/03/2021 BIROU EXECUTOR

JUDECATORESC TUDORACHE
AURELIAN

ALPHA NOT PRELUARE
NOTIFICĂRI ONLINE B.E.J.
TUDORACHE AURELIAN

2 M 2021 02209 24/03/2021 IULIAN SVAICOVSCHI PMD PERMUNDUM

3 M 2021 02308 24/03/2021 E&I INGREDI SRL INGRES choco and more

4 M 2021 02317 24/03/2021 SC SKIBA DISTRIBUTION SRL SKIBA

5 M 2021 02369 24/03/2021 ION CONSTANTIN F ÎNCALTAMINTE FASHION

6 M 2021 02370 24/03/2021 ION CONSTANTIN Ebellano

7 M 2021 02412 24/03/2021 THEODOR IONASCU
THK THEO KITE SRL

PUXING

8 M 2021 02413 24/03/2021 MEDEVA FINTECH S.R.L. Figo.Pay

9 M 2021 02414 24/03/2021 PET STUFF UNIVERS SRL PET STUFF Spital Veterinar

10 M 2021 02415 24/03/2021 OBLYO DIGITAL AGENCY SRL publyo.ro

11 M 2021 02416 24/03/2021 GEMINOX S.R.L. TOGO

12 M 2021 02417 24/03/2021 TOP JOLLY BOUTIQUE SRL JollyStore

13 M 2021 02418 24/03/2021 ANTENA TV GROUP SA HELLO CHEF

14 M 2021 02419 24/03/2021 ANTENA TV GROUP SA MEDICOOL

15 M 2021 02420 24/03/2021 MARINELA TUDOR HOME RIDE PET TRANSPORT

16 M 2021 02421 24/03/2021 CONSTANTIN GHEORGHE
CIOLTAN

vibrain

17 M 2021 02422 24/03/2021 PRO ONCOMED DESIGN SRL PRO ONCOMED DESIGN

18 M 2021 02423 24/03/2021 MAN PROTECTION SRL man PROTECTION

19 M 2021 02424 24/03/2021 BACKSTAGE PRODUCTION
GROUP INTERNATIONAL SRL

backstage production group

20 M 2021 02425 24/03/2021 BACKSTAGE PRODUCTION
GROUP INTERNATIONAL

21 M 2021 02426 24/03/2021 A&J BRAND CONSTRUCTION
SRL

AJ CONSTRUCTION

22 M 2021 02427 24/03/2021 DOGANAY GIDA SRL Dr. Gusto

23 M 2021 02428 24/03/2021 Estep B2B S.A e estep

24 M 2021 02429 24/03/2021 CONSILIUL NATIONAL
DE SOLUTIONARE A
CONTESTATIILOR

N Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 02430 24/03/2021 PETRICA FOLICA Partidul PATRIOT

26 M 2021 02431 24/03/2021 MITITELU DANIELA Vin

27 M 2021 02432 24/03/2021 CRISTIAN - HEINRICH
GAGHES
CRACIUN DANIEL

CHG MEDICAL
INTERNATIONAL

28 M 2021 02433 24/03/2021 DOGANAY GIDA SRL Meister PASTACILIK ÜRÜNLERI

29 M 2021 02434 24/03/2021 DOGANAY GIDA SRL SEKER&SUGAR PASTRY CLUB

30 M 2021 02435 24/03/2021 PRESS MEDIA ELECTRONIC
SRL

SPECTACOLA

31 M 2021 02436 24/03/2021 KETTIS INVESTMENTS
LIMITED

ASTRUM DEVELOPMENT

32 M 2021 02437 24/03/2021 KETTIS INVESTMENTS
LIMITED

AUGUSTUS

33 M 2021 02438 24/03/2021 SC DROSERA COMSERV SRL NAVICELLA

34 M 2021 02439 24/03/2021 KETTIS INVESTMENTS
LIMITED

AUGUSTUS DEVELOPMENT

35 M 2021 02440 24/03/2021 KETTIS INVESTMENTS
LIMITED

EVEREST DEVELOPMENT

36 M 2021 02441 24/03/2021 TEOCRIS LANDSCAPING
S.R.L.

GRĂDINI CLUJ

37 M 2021 02442 24/03/2021 BIOKRAFT GROUP SRL COLICALMINPLUS

38 M 2021 02443 24/03/2021 DOGANAY GIDA SRL cesil PROFESSIONAL

39 M 2021 02444 24/03/2021 JCPM OPERATIONAL SRL PERGOLA

40 M 2021 02445 24/03/2021 VEL PITAR S.A. PANEGRANO

41 M 2021 02446 24/03/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

Pampers premium care OUR
No.1 DIAPER

42 M 2021 02447 24/03/2021 LAGARDERE TRAVEL RETAIL
SRL

GRILL STATION

43 M 2021 02448 24/03/2021 LAGARDERE TRAVEL RETAIL
SRL

GRILL STATION

44 M 2021 02449 24/03/2021 LAGARDERE TRAVEL RETAIL
SRL

45 M 2021 02450 24/03/2021 ADEVARUL HOLDING SRL CLICK

46 M 2021 02451 24/03/2021 JULIA PODIATRY CLINIC S.R.L. JULIA Clinica de Podologie

47 M 2021 02452 24/03/2021 SC ADEVARUL HOLDING SRL CLIC
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2021 02453 24/03/2021 POLUX EXPRESS FACTORY

SRL

49 M 2021 02454 24/03/2021 SC ADEVARUL HOLDING SRL CLICK!

50 M 2021 02455 24/03/2021 CONSTANTIN ZDROB EXOTIC MARKET

51 M 2021 02456 24/03/2021 SC ADEVARUL HOLDING SRL CASCADORII RASULUI

52 M 2021 02457 24/03/2021 JULIA PODIATRY CLINIC S.R.L. TALONETE JULIA

53 M 2021 02458 24/03/2021 LAGARDERE TRAVEL RETAIL
SRL

servicii by inmedio

54 M 2021 02459 24/03/2021 LAGARDERE TRAVEL RETAIL
SRL

servicii by inmedio

55 M 2021 02460 24/03/2021 LAGARDERE TRAVEL RETAIL
SRL

servicii by inmedio

56 M 2021 02461 24/03/2021 ASY SISTEMS APG SRL FLUXONE

57 M 2021 02462 24/03/2021 LAGARDERE TRAVEL RETAIL
SRL

servicii by inmedio

58 M 2021 02463 24/03/2021 CAMELIA MOLDOVAN
AURICA-BREICA BOROZAN
DORICA BOTAU
MARIOARA DRUGA
DELIA-GABRIELA DUMBRAVA
CORINA-DANA MISCA
MONICA VIORICA NEGREA
MARIANA-ATENA POIANA
VIORICA MIRELA POPA
DIANA-NICOLETA RABA
BOGDAN PETRU RADOI
ADRIAN RIVIS

AperGoFree by
AKADEMIKAFOOD
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(210) M 2021 01799
(151) 24/03/2021
(732) BIROU EXECUTOR

JUDECATORESC TUDORACHE
AURELIAN, STR. MARIA ROSETTI
NR. 6, CLADIREA ROSETTI
TOWER , PARTER, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ALPHA NOT PRELUARE
NOTIFICĂRI ONLINE B.E.J.
TUDORACHE AURELIAN

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 26.11.02; 27.05.01

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

9. Software pentru planificare, software de
editare, aplicații software descărcabile, software
pentru gestiunea documentelor, software pentru
tehnoredactare computerizată.
42. Servicii de întreținere de software, servicii
IT, servicii de proiectare, servicii de testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2021 02209
(151) 24/03/2021
(732) IULIAN SVAICOVSCHI, STR.

RADOVANU, NR. 11, BL. 44,
SC. 1, ET. 2, AP. 13, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

PMD PERMUNDUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

14. Accesorii pentru ceasuri, ace de ceasornic,
ace pentru ceasuri, ancore (ceasornicărie),
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, arcuri de ceas, brelocuri în formă
de ceas, ceasuri cu brățară, brățări de ceas,
brățări metalice extensibile pentru ceasuri,
brățări metalice pentru ceasuri, brățări pentru
ceasuri de mână, cadrane (ceasornicărie),
cadrane pentru ceasornice, cadrane pentru
ceasuri, cadrane solare, ceasornice, ceasornice
atomice, ceasornice cu radio, catarame pentru
curele de ceas, casete de prezentare pentru
ceasuri, casete de arc cu sistem de blocare a
axului (ceasornicărie), ceasornice de călătorie,
ceasornice de sincronizare, ceasornice mici,
ceasornice și ceasuri de mână, ceasornice și
piese de ceasornic, ceasuri automate, ceasuri
care conțin o funcție de joc, ceasuri care
conțin o funcție de joc electronic, ceasuri
care încorporează o funcție de telecomunicare,
ceasuri cu ceramică, ceasuri cu cuarț, ceasuri
cu embleme, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri cu lanț, ceasuri cu o funcție
de memorare, ceasuri de birou, ceasuri de
buzunar, ceasuri de cronometrare, ceasuri de
damă, ceasuri de mână cu aparate gps, ceasuri
de mână cu pedometre, ceasuri de mână din
argint, ceasuri de mână din metale prețioase sau
placate cu acestea, ceasuri de mână din platină,
ceasuri de mână elegante, ceasuri de masă,
ceasuri de mână pentru utilizare în aer liber,
ceasuri de sincronizare (ceasuri centrale) pentru
controlul altor ceasuri, ceasuri de șemineu,
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ceasuri deșteptătoare, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri digitale, ceasuri digitale care
includ radiouri, ceasuri digitale cu cronometre
automate, ceasuri digitale comandate electronic,
ceasuri din aur, ceasuri din aur laminat, ceasuri
din metale prețioase, ceasuri electrice, ceasuri
industriale, ceasuri mecanice, ceasuri mecanice
cu întoarcere automată, ceasuri mecanice cu
întoarcere manuală, ceasuri pentru asistente,
ceasuri pentru automobile, ceasuri pentru fusuri
orare, ceasuri pentru scufundări, ceasuri în
miniatură, ceasuri placate cu aur, ceasuri și
ceasuri de mână pentru columbofili, ceasuri
solare, ceasuri sportive, cronografe, curele de
ceas din nailon, curele de ceas din metal, piele
sau plastic, curele de ceas din piele, curele
din materiale sintetice pentru ceasuri, curele
din plastic pentru ceasuri, curele pentru ceas,
nu din piele, curele pentru ceasuri din clorură
de polivinil, cutii de ceas, indicatori de durată
digitali care afișează temperatura, instrumente
de ceasornicărie având mecanisme cu cuarț,
lanțuri de ceas, limbi de ceas, mecanisme
de ceasornic, închizătoare pentru ceasuri,
mecanisme de ceasuri, mecanisme pentru
întoarcerea ceasurilor, pendule, pandantive
pentru lanțuri de ceas, piese de mecanism
de ceas, sticlă de ceas, carcase de ceasuri
de mână, carcase de ceas ca piese de
ceas, carcase pentru ceasornice și ceasuri
de mână, cutii (adaptate) pentru articole
de ceasornicărie, cutii de prezentare pentru
articole de ceasornicărie, cutii de prezentare
pentru ceasuri, cutii pentru ceasuri (ajustate),
cutii pentru ceasuri de mână și ceasornice,
huse pentru ceasuri de mână, suporturi
pentru ceasornice, săculeți pentru bijuterii,
adaptați, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din cristal, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din sticlă, bijuterii cu diamante,
bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii de damă,
bijuterii de corp, bijuterii din aur, bijuterii din
cositor, bijuterii din cristal, placate cu metale
prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii-pandantive,
bijuterii pentru față, bijuterii prețioase, bijuterii
personale, brățări, brățări (bijuterii), brățări cu
mărgele din lemn, brățări de argint, brățări de
aur, brățări de identificare (bijuterii), brățări de
plastic sub formă de bijuterii, brățări din metale
prețioase, brățări din mărgele, brățări fabricate
din cauciuc sau silicon cu modele sau mesaje,
brățări fabricate din materiale textile brodate
(bijuterii), brățări folosite în scop caritabil, brățări

pentru gleznă, brățări placate cu argint, brățări
placate cu aur, brățări și ceasuri combinate,
broșe (bijuterie), butoni de manșetă din aur,
butoni de manșetă, butoni de manșetă din
imitație de aur, butoni de manșetă din metale
prețioase cu pietre semiprețioase, butoni de
manșetă placați cu argint, butoni din metale
prețioase.
34. Brichete pentru fumători, cremeni pentru
brichete, brichete pentru țigarete, brichete pentru
trabucuri, brichete din metale prețioase, brichete,
din metale prețioase, pietre pentru brichete
pentru fumători, doze de gaz pentru brichete,
brichete (de buzunar) din metale neprețioase,
brichete nu din metal prețios (nu pentru
automobile), brichete pentru țigarete, care nu se
folosesc în vehiculele terestre, brichete, nu din
metale prețioase, butelii cu gaz lichefiat pentru
brichete pentru țigări, pietre pentru aprindere
(cremene), fitiluri pentru brichete, tocuri de
brichetă, tocuri de brichetă, din metale prețioase,
tocuri de brichetă, nu din metale prețioase.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: accesorii pentru ceasuri,
ace de ceasornic, ace pentru ceasuri, ancore
(ceasornicărie), aparate pentru cronometrarea
evenimentelor sportive, arcuri de ceas, brelocuri
în formă de ceas, ceasuri cu brățară, brățări de
ceas, brățări metalice extensibile pentru ceasuri,
brățări metalice pentru ceasuri, brățări pentru
ceasuri de mână, cadrane (ceasornicărie),
cadrane pentru ceasornice, cadrane pentru
ceasuri, cadrane solare, ceasornice, ceasornice
atomice, ceasornice cu radio, catarame pentru
curele de ceas, casete de prezentare pentru
ceasuri, casete de arc cu sistem de blocare a
axului (ceasornicărie), ceasornice de călătorie,
ceasornice de sincronizare, ceasornice mici,
ceasornice și ceasuri de mână, ceasornice și
piese de ceasornic, ceasuri automate, ceasuri
care conțin o funcție de joc, ceasuri care
conțin o funcție de joc electronic, ceasuri
care încorporează o funcție de telecomunicare,
ceasuri cu ceramică, ceasuri cu cuarț, ceasuri
cu embleme, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri cu lanț, ceasuri cu o funcție
de memorare, ceasuri de birou, ceasuri de
buzunar, ceasuri de cronometrare, ceasuri de
damă, ceasuri de mână cu aparate GPS, ceasuri
de mână cu pedometre, ceasuri de mână din
argint, ceasuri de mână din metale prețioase sau
placate cu acestea, ceasuri de mână din platină,
ceasuri de mână elegante, ceasuri de masă,
ceasuri de mână pentru utilizare în aer liber,
ceasuri de sincronizare (ceasuri centrale) pentru
controlul altor ceasuri, ceasuri de șemineu,
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ceasuri deșteptătoare, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri digitale, ceasuri digitale care
includ radiouri, ceasuri digitale cu cronometre
automate, ceasuri digitale comandate electronic,
ceasuri din aur, ceasuri din aur laminat, ceasuri
din metale prețioase, ceasuri electrice, ceasuri
industriale, ceasuri mecanice, ceasuri mecanice
cu întoarcere automată, ceasuri mecanice cu
întoarcere manuală, ceasuri pentru asistente,
ceasuri pentru automobile, ceasuri pentru fusuri
orare, ceasuri pentru scufundări, ceasuri în
miniatură, ceasuri placate cu aur, ceasuri și
ceasuri de mână pentru columbofili, ceasuri
solare, ceasuri sportive, cronografe, curele de
ceas din nailon, curele de ceas din metal, piele
sau plastic, curele de ceas din piele, curele
din materiale sintetice pentru ceasuri, curele
din plastic pentru ceasuri, curele pentru ceas,
nu din piele, curele pentru ceasuri din clorură
de polivinil, cutii de ceas, indicatori de durată
digitali care afișează temperatura, instrumente
de ceasornicărie având mecanisme cu cuarț,
lanțuri de ceas, limbi de ceas, mecanisme
de ceasornic, închizătoare pentru ceasuri,
mecanisme de ceasuri, mecanisme pentru
întoarcerea ceasurilor, pendule, pandantive
pentru lanțuri de ceas, piese de mecanism
de ceas, sticlă de ceas, carcase de ceasuri
de mână, carcase de ceas ca piese de
ceas, carcase pentru ceasornice și ceasuri
de mână, cutii (adaptate) pentru articole
de ceasornicărie, cutii de prezentare pentru
articole de ceasornicărie, cutii de prezentare
pentru ceasuri, cutii pentru ceasuri (ajustate),
cutii pentru ceasuri de mână și ceasornice,
huse pentru ceasuri de mână, suporturi
pentru ceasornice, săculeți pentru bijuterii,
adaptați, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din cristal, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din sticlă, bijuterii cu diamante,
bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii de damă,
bijuterii de corp, bijuterii din aur, bijuterii din
cositor, bijuterii din cristal, placate cu metale
prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii-pandantive,
bijuterii pentru față, bijuterii prețioase, bijuterii
personale, brățări, brățări (bijuterii), brățări cu
mărgele din lemn, brățări de argint, brățări
de aur, brățări de identificare (bijuterii), brățări
de plastic sub formă de bijuterii, brățări din
metale prețioase, brățări din mărgele, brățări
fabricate din cauciuc sau silicon cu modele
sau mesaje, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), brățări folosite în scop

caritabil, brățări pentru gleznă, brățări placate
cu argint, brățări placate cu aur, brățări și
ceasuri combinate, broșe (bijuterie), butoni de
manșetă din aur, butoni de manșetă, butoni de
manșetă din imitație de aur, butoni de manșetă
din metale prețioase cu pietre semiprețioase,
butoni de manșetă placați cu argint, butoni
din metale prețioase, brichete pentru fumători,
cremeni pentru brichete, brichete pentru țigarete,
brichete pentru trabucuri, brichete din metale
prețioase, brichete, din metale prețioase, pietre
pentru brichete pentru fumători, doze de gaz
pentru brichete, brichete (de buzunar) din metale
neprețioase, brichete nu din metal prețios (nu
pentru automobile), brichete pentru țigarete,
care nu se folosesc în vehiculele terestre,
brichete, nu din metale prețioase, butelii cu gaz
lichefiat pentru brichete pentru țigări, cremene,
fitiluri pentru brichete, tocuri de brichetă, tocuri
de brichetă, din metale prețioase, tocuri de
brichetă, nu din metale prețioase, marketing
promoțional, distribuirea de mostre de produse,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
pregătire de publicații publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────
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(210) M 2021 02308
(151) 24/03/2021
(732) E&I INGREDI SRL, SAT VOINICENI

NR. 48B, JUD. MUREŞ, CEUAŞU
DE CÂMPIE, 547148, MUREȘ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12,
JUD. MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

INGRES choco and more

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 27.05.17; 25.12.25; 26.11.07;
26.11.08

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

30. Acadele (dulciuri), alune trase în ciocolată,
arahide crocante, produse de cofetărie pe
bază de arahide, batoane alimentare pe bază
de cereale, batoane alimentare pe bază de
ciocolată gata de mâncat, batoane cu musli,
batoane de cereale, batoane de cereale și
batoane energizante, batoane de ciocolată,
batoane de ciocolată cu lapte, batoane de
nuga cu nuci pecan, batoane de nuga învelite
în ciocolată, batoane de ovăz, batoane dulci,
batoane dulci cu susan, batoane energetice pe
bază de cereale, batoane învelite în ciocolată,
batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate (produse
de cofetărie), baton dulce (dulciuri), băuturi
aromatizate cu ciocolată, băuturi cu aroma
de ciocolată, băuturi cu gheață pe bază de
ciocolată, băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de cacao, băuturi pe bază de ciocolată

care nu au la bază lactate sau legume,
bezele, biluțe de zahăr pentru cofetărie, biscuiți,
biscotti, biscuiți acoperiți cu ciocolată, biscuiți
conținând ingrediente cu aromă de ciocolată,
biscuiți crocanți, biscuiți de ciocolată, boabe
de cafea, bomboane, cacao, cafea, caramel,
caramele, ciocolată, covrigei, covrigi cu glazură
de ciocolată, covrigi glazurați cu ciocolată, creme
pe bază de ciocolată, dulciuri, fructe trase
în ciocolată, floricele de porumb învelite în
caramel, floricele de porumb învelite în caramel,
cu alune, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri, fursecuri parțial învelite în ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu aromă
de ciocolată, fursecuri cu înveliș cu aromă de
ciocolată, glazură de ciocolată, glazuri cu aromă
de ciocolată, înlocuitori de ciocolată, înghețată,
jeleuri, ciocolată cu lapte (băutură), cacao cu
lapte, migdale acoperite de ciocolată, nuga, ouă
de ciocolată, ouă de paști, prăjitură învelită în
ciocolată, prăjituri pentru ceai cu ciocolată și
lapte, prăjituri cu ciocolată, praline, praline cu
napolitană, praline de ciocolată, praline umplute
cu lichid, preparate pentru băuturi cu ciocolată,
preparate pentru pregătirea băuturilor cu aromă
de ciocolată, produse de caramel, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
fructe, produse de cofetărie înghețate, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată, produse
de cofetărie sub formă de tablete, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de patiserie
cu ciocolată, produse de patiserie, pudră de
ciocolată, sirop de ciocolată, tabletă de lapte
îndulcit, tablete, altele decât cele pentru uz
medical, tablete de ciocolată umplute, tablete
din spumă de zahăr, tablete (dulciuri), tablete
(nemedicinale) din glucoză pe bază de cafeină,
tablete (produse de cofetărie nemedicinale),
trufe de ciocolată, trufe (produse de cofetărie),
vafe din ciocolată, vafe cu glazură de ciocolată,
zahăr caramelizat, acadele.

───────
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(210) M 2021 02317
(151) 24/03/2021
(732) SC SKIBA DISTRIBUTION SRL,

STR. IZVORULUI NR. 9C, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600204, BACĂU,
ROMANIA

(540)
SKIBA

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02369
(151) 24/03/2021
(732) ION CONSTANTIN, STR. LIVIU

REBREANU NR. 41, BL. Y22,
SC.A, ET.7, AP.47, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

F ÎNCALTAMINTE FASHION

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.08

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 02370
(151) 24/03/2021
(732) ION CONSTANTIN, STR. LIVIU

REBREANU NR. 41, BL. Z22,
SC.A, ET.7, AP.47, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Ebellano

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────
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(210) M 2021 02412
(151) 24/03/2021
(732) THEODOR IONASCU, STR. M4

NR. 2, JUDEȚUL CONSTANȚA,
NĂVODARI, 905700, CONSTANȚA,
ROMANIA
THK THEO KITE SRL, STR. M4
NR. 2, JUDEȚUL CONSTANȚA,
NĂVODARI, 905700, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

PUXING

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și
control, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
materiale înregistrate.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de agenții de import-
export, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, achiziții de produse în
numele societăților terțe, abonamente la
servicii de baze de date prin telecomunicatii,
cotații pentru oferte de licitații, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermediere de cumpărare
de produse pentru terți, intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de

bunuri, intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea de
produse, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
furnizarea de informații și asistență comerciale
pentru consumatori, intermediere de contracte
de cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru terți
prin sisteme de telecomunicații, obținere de
contracte de vânzare de produse, pentru alte
persoane, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, organizare
de abonamente la un canal de televiziune,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, prelucrare administrativă
de comenzi de marfă, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, producție
de programe de teleshopping, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii
de asigurări, pentru a permite clienților
să compare și să cumpere comod aceste
servicii, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii ale camerei de comerț pentru
promovarea comerțului, servicii ale agențiilor de
export, servicii ale agențiilor de import, servicii
de achiziții pentru terți, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de analiză a
prețurilor, servicii de comandă cu ridicata, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de consiliere referitoare la tranzacții
comerciale, servicii de externalizare sub formă
de organizare de achiziții de produse pentru
alte persoane, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor firme, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de intermediere
în achiziții, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terți, servicii de telemarketing,
servicii pentru promovarea exporturilor, vânzare
prin licitație publică, servicii de agenție de import
- export cu stații radio, servicii de comerț online
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cu stații radio, servicii de comerț cu amănuntul
cu stații radio, servicii de comert cu ridicata cu
stații radio.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații.

───────

(210) M 2021 02413
(151) 24/03/2021
(732) MEDEVA FINTECH S.R.L., STR.

MATEIASUL NR. 27, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Figo.Pay

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

36. Servicii de plată prin comerţ electronic,
oferirea de informaţii financiare, strângerea
de fonduri caritabile, transferul electronic de
fonduri, sponsorizare financiară, furnizarea de
informaţii financiare prin intermediul unui site
web, servicii financiare, transfer electronic de
monede virtuale, împrumuturi (finanţare), servicii
de plăţi cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, servicii bancare online,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de credit,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de debit,
emiterea de jetoane valorice, emiterea de cecuri
de călătorie.

───────

(210) M 2021 02414
(151) 24/03/2021
(732) PET STUFF UNIVERS SRL,

STR. PRINCIPALĂ NR. 244,
JUDEȚUL ILFOV, SAT CLINCENI,
COM. CLINCENI, 077060, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PET STUFF Spital Veterinar

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 03.01.08; 01.15.17; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:bleu, portocaliu
deschis

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor.
39. Transport de animale de companie.
41. Dresarea animalelor, organizare de
evenimente și concursuri sportive cu animale,
instruire în domeniul îngrijirii animalelor de
companie, pregătire în domeniul îngrijirii
animalelor de companie în cadrul organizării
expozițiilor de animale de companie, furnizare de
zone de recreere sub formă de zone de joacă
pentru animale de companie.
43. Servicii de pensiuni pentru animale de
companie, servicii de îngrijire pe timpul zilei a
animalelor de companie.
44. Servicii veterinare, servicii chirurgicale
veterinare, asistență medicală pentru animale,
servicii de spitalizare pentru animale, servicii de
igienă și înfrumusețare pentru animale, servicii
de îngrijire a animalelor, servicii de îngrijire a
animalelor de companie, servicii de consiliere
cu privire la îngrijirea animalelor, servicii de
consiliere cu privire la îngrijirea animalelor
de companie, consiliere cu privire la hrănirea
animalelor, consiliere cu privire la creșterea
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animalelor, sterilizarea animalelor, servicii de
informare cu privire la produsele farmaceutice
veterinare, îngrijire de animale de companie,
introducere de microcipuri sub pielea animalelor
de companie, în scopul localizării și identificării.

───────

(210) M 2021 02415
(151) 24/03/2021
(732) OBLYO DIGITAL AGENCY SRL,

ȘOSEAUA ALEXANDRIA NR.
86, BL. L24, SC. A, ET. 2, AP.
7, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

publyo.ro

(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 26.01.03; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Difuzare de anunțuri, difuzare de anunțuri
publicitare, difuzare de anunțuri publicitare
prin internet, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și publicitare,
difuzare de materiale publicitare online, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, difuzare
de materiale publicitare prin poștă, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe internet,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broșuri și material tipărit), difuzarea publicității
pe internet pentru terți, distribuire de anunțuri
publicitare, distribuire de material publicitar
prin poștă, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
materiale promoționale, distribuirea de materiale

promoționale tipărite prin poștă, distribuție de
fluturași, broșuri, materiale tipărite și mostre
în scop publicitar, distribuție de produse în
scopuri publicitare, distribuție de prospecte
și de mostre, distribuție de reclame pe
stradă, publicitate directă prin poștă, publicitate
prin corespondență, servicii de difuzare de
materiale publicitare, organizare de demonstrații
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scop comercial, organizare și coordonare de
demonstrații în scopuri publicitare, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
prezentare de bunuri si servicii, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse,
prezentare de echipament fotografic (în scopuri
publicitare), prezentare de produse în scopuri
promoționale, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, asistență în domeniul promovării
firmelor, asistență în marketing, consiliere cu
privire la analiza obiceiurilor de cumpărare și
nevoilor clienților, oferită prin date senzoriale,
precum și referitoare la calitate și cantitate,
consultanță pentru afaceri privind publicitatea,
consultanță pentru întreprinderi în materie de
gestionare a marketingului, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
profesională în marketing, consultanță în afaceri
privind marketingul strategic, consultanță în
marketing comercial, consultanță în materie de
marketing direct, consultanță în publicitate și
marketing, furnizare de consultanță în marketing
în domeniul mediilor sociale, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de consiliere privind marketingul,
servicii de consultanță privind activitățile
promoționale, servicii de consultanță privind
identitatea corporativă, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de consultanță
privind marketingul, servicii de consultanță
în afaceri privind marketingul, servicii de
consultanță în domeniul marketingului afiliat,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
domeniul segmentărilor de piață, activități
publicitare, în special cu privire la rețele
de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare în materie de
activități de marketing, afișaj, afișare de anunțuri
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publicitare pentru pentru terți, servicii de agenții
de publicitate, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, analize publicitare, anunțuri clasificate,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, asistență în afaceri privind
identitatea corporativă, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, campanii
de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, compilare de anunțuri publicitare,
compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web pe internet, compilare de statistici
privind publicitatea, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de material publicitar, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, cronică publicitară,
derularea campaniilor promoționale pentru
întreprinderi comerciale, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, difuzarea de date privind
publicitatea, editare și actualizare de texte
publicitare, estimări pentru marketing, evaluare a
impactului publicității asupra publicului, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de informații publicitare,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, intermediere
publicitară, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
întocmire de planuri de marketing, întocmire de
rapoarte de marketing, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing de baza de date, marketing comercial
(în afară de comercializare), marketing de
produse, marketing de referință, marketing
de produse și servicii pentru alte persoane,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, marketing prin telefon, marketing
promoțional, marketing în cadrul publicării de
software, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, organizare

de lansări de produse, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare și plasare de reclame, organizarea
de publicitate, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, plasare de
reclame, planificare de strategii de marketing,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate, în
folosul terților, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de publicații publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și plasare
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare de exterior pentru
terți, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, pregătire și realizare de
planuri și concepte media și de publicitate,
producție de clipuri publicitare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, producție de
înregistrări audio în scopuri publicitare, producție
de material publicitar vizual, productie de
publicitate televizata si radiofonica, producție
de materiale publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
reclame radio, producție de înregistrări audio
în scopuri de marketing, proiectare de studii
de marketing, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare computerizată de
afaceri, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovare a vânzărilor pentru terți
prin programe de timbre comerciale, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu premii
de fidelitate, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare (publicitate) de concerte, promovare
de produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial pentru
clienți, promovare de produse și servicii ale
terților prin programe de carduri de reduceri,
promovare de servicii de asigurare, in numele
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unor terti, promovare de servicii financiare
și de asigurări, în numele terților, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
promovarea afacerii (publicitate), promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovarea comercială, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, promovarea vânzărilor, promovarea
vânzărilor pentru terți, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, publicitate, publicitate
cu răspuns direct, publicitate de tip pay-
per-click (ppc), publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online, publicitate pe taxi, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze
și să compare în mod convenabil bunurile
oferite de respectivii comercianți, publicitate în
cinematografe, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, publicitate
în reviste, publicitate în reviste, broșuri și
ziare, publicitate în sectorul transport și livrare,
publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, publicitate prin bannere,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate promoțională pentru
proiecte de explorare, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de

comunicații electronice, publicitate radiofonică,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
promoțională privind pregătirea în filozofie,
publicitate televizată, publicitate și marketing,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
și de imagistică in vivo, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, reactualizarea materialelor publicitare,
realizare de anunțuri publicitare pentru terți,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
material publicitar, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, redactare de texte
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de agenție de marketing, servicii de
administrare a comunităților online, servicii de
anunțuri în scopuri publicitare, servicii de grafică
publicitară, servicii de identitate corporativă,
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de lansare de produse, servicii de layout
în scopuri publicitare, servicii de marketing,
servicii de marketing comercial, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon (nu
pentru vânzări), servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de prezentare a produselor către public,
servicii de promovare, servicii de promovare
a afacerilor prestate prin telex, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare în legătură
cu evenimente de sporturi electronice, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate constând din
panouri cu două fețe purtate pe umeri
de persoane, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate oferite
de o agenție specializată în publicitate prin radio
și televiziune, servicii de publicitate pentru a
promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, servicii de publicitate
pentru alte persoane, servicii de publicitate
pentru arhitecți, servicii de publicitate pentru
industria literară, servicii de publicitate pentru
jocuri de baseball, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, servicii de publicitate
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prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, servicii de publicitate privind
industria marină și maritimă, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii
de publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, servicii
de publicitate în legătură cu eventimente de
sporturi electronice, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate pentru aparate
de imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecțiunile medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la problemele și inițiativele de mediu, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenței sociale, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme medicale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de publicitate politică,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
publicitate, promovare și relații publice, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de redactie in scopuri
publicitare, servicii de strategie de marcă, servicii
promoționale comerciale, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și de
brand, servicii publicitare pentru cărți, servicii
publicitare pentru hoteluri, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii publicitare privind baze
de date, servicii publicitare privind investițiile
financiare, servicii publicitare privind recrutarea
de personal, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii publicitare privind
ziarele, servicii publicitare în materie de prestații
comerciale, testare de marcă (promovare),
realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter

promoțional, actualizare și administrare de
informații în registre, actualizare și întreținere de
date din baze de date informatice, administrare
și compilare de baze de date computerizate,
colectare de date, colectare de date statistice în
scopuri comerciale sau pentru afaceri, colectare
de informații comerciale, colectarea de informații
pentru afaceri, compilare computerizată a
datelor din gestiunea stocurilor, compilare
computerizată a listelor cu clienți, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, compilare
de baze de date computerizate, compilare de
date matematice, compilare de date pentru
terți, compilare de date în baze de date
electronice, prelucrare de date, sistematizare
și management, căutare de informații în
fișiere informatice, pentru terți, compilare de
date statistice, compilare de indexuri de
informații în scopuri comerciale sau publicitare,
compilare de informații în registre computerizate,
compilare de liste de adrese, compilare de
registre comerciale, compilare și analiză de
informații și date cu privire la managementul
afacerilor, compilare și introducere de informații
în baze de date informatizate, compilare și
sistematizare a comunicațiilor și datelor scrise,
compilare și sistematizare de informații în
baze de date, compilarea informațiilor în baze
de date informatice, compilarea de modele
statistice pentru furnizarea de informații privind
dinamica pieței, compilarea și sistematizarea
de informații în baze de date computerizate,
consultanță privind prelucrarea datelor, controlul
stocurilor cu ajutorul bazelor de date, culegere
și sistematizare de informații în baze de
date informatice, elaborare de date statistice
comerciale, elaborare de informații statistice
în domeniul afacerilor, furnizare de informații
statistice în materie de afaceri, introducere de
date și prelucrare de date, prelucrare automată
de date, prelucrare de date, prelucrare de
date informatice, prelucrare de date pentru
colectarea de date în scopuri comerciale,
prelucrare electronică a datelor, servicii de
compilare de date statistice, servicii de
consultanță privind prelucrarea de date, servicii
de consultanță privind prelucrarea electronică
a datelor, servicii de gestionare a datelor,
servicii de informare privind prelucrarea de
date, servicii de introducere de date, servicii
de introducere de date informatice, servicii
de procesare a datelor on-line, servicii de
recuperare de date, servicii online de prelucrare
de date, sistematizarea informațiilor în fișiere
electronice, verificare de date computerizate,
verificarea prelucrării datelor, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în
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scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de demonstrații în scopuri publicitar.

───────

(210) M 2021 02416
(151) 24/03/2021
(732) GEMINOX S.R.L., SOSEAUA

BUCURESTI NORD NR. 10,
GLOBAL CITY BUSINESS PARK,
CLĂDIREA O21, ETAJ 5, JUDEȚUL
ILFOV, VOLUNTARI, 077191,
ILFOV, ROMANIA

(540)

TOGO

(531) Clasificare Viena:
03.06.03; 26.11.02; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#34495e), galben (HEX #f1c40f)

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie.

───────

(210) M 2021 02417
(151) 24/03/2021
(732) TOP JOLLY BOUTIQUE SRL,

SOSEAUA GARII CATELU NR.
174, PARTER, AP. 17, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 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)

JollyStore

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și ridicata
în legătură cu încălțăminte și articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul și ridicata în
legătură cu pantofi sport, sandale, ghete, botine,
cizme, încălțăminte pentru alergare, balerini,
saboți, încălțăminte impermeabilă, încălțăminte
pentru munte, încălțăminte pentru bărbați,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte de plaja, încălțăminte pentru
timpul liber, servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte și încălțăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu
amănuntul și ridicata referitoare la încălțăminte
și articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță pe
bază de catalog de încălțăminte și articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de publicitate, marketing și promovare
de încălțăminte și articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, gestiunea
afacerilor comerciale, asistență în afaceri,
management și servicii administrative în legătură
cu încălțăminte și articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de intermediere comercială,
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servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la încălțăminte și articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
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 încălțăminte
și articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte (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.

───────

(210) M 2021 02418
(151) 24/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, B-DUL

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

(540)
HELLO CHEF

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, carti, cataloage, fluturaşi publicitari,
reviste (publicaţii periodice), publicatii periodice,
buletine informative, ziare, brosuri, fotografii
(tipărite), ilustratii, materiale tiparite, cutii din
hartie sau carton, calendare, mape pentru
hartii/ dosare din plastic pentru hartii, agende,
papetarie, servetele de masa din hartie, fete
de masa din hartie, pungi (plicuri, săculeţi) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, cutii din hârtie
sau carton, publicatii tiparite, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, panouri publicitare din hârtie sau
carton, invitaţii (papetărie), carton, cataloage,
suporturi de pahare din hârtie, pungi conice

din hârtie, plicuri (papetărie), șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, suporturi
pentru farfurie din hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, postere, publicaţii tipărite, hârtie de
împachetat / hârtie de ambalat, etichete din
hârtie sau carton.
25. Şorţuri (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte,
uniforme.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, închirierea automatelor pentru vânzarea
de produse.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului, difuzarea
prin intermediul televizorului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
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servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).
43. Furnizarea de informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii
de restaurant, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea clădirilor transportabile,
servicii de bucătari personali, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi.

───────

(210) M 2021 02419
(151) 24/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, B-DUL

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

(540)
MEDICOOL

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, carti, cataloage, fluturaşi publicitari,
reviste (publicaţii periodice), publicatii periodice,
buletine informative, ziare, brosuri, fotografii
(tipărite), ilustratii, materiale tiparite, cutii din
hartie sau carton, calendare, mape pentru
hartii/ dosare din plastic pentru hartii, agende,
papetarie, servetele de masa din hartie, fete
de masa din hartie, pungi (plicuri, săculeţi) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, cutii din hârtie
sau carton, publicatii tiparite, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, panouri publicitare din hârtie sau
carton, invitaţii (papetărie), carton, cataloage,
suporturi de pahare din hârtie, pungi conice
din hârtie, plicuri (papetărie), șabloane pentru

decorarea alimentelor și a băuturilor, suporturi
pentru farfurie din hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, postere, publicaţii tipărite, hârtie de
împachetat / hârtie de ambalat, etichete din
hârtie sau carton.
25. Şorţuri (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte,
uniforme.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, închirierea automatelor pentru vânzarea
de produse.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului, difuzarea
prin intermediul televizorului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
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servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Studii clinice, cercetare medicala, cercetare
ştiinţifică, analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).
44. Consiliere în domeniul sănătăţii, consiliere
alimentară și nutrițională, închirierea de
echipamente medicale, consiliere farmaceutică,
servicii de medicină alternativă, chiropractică,
îngrijirea sănătăţii.

───────

(210) M 2021 02420
(151) 24/03/2021
(732) MARINELA TUDOR, STR. CAREI

NR.11, BL. A18B, SC.B, ET.2,
AP.47, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HOME RIDE PET TRANSPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.08; 03.01.27

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 02421
(151) 24/03/2021
(732) CONSTANTIN GHEORGHE

CIOLTAN, STR. FOIŞORULUI
NR.10, ET. 2, AP.13, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
vibrain

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2021 02422
(151) 24/03/2021
(732) PRO ONCOMED DESIGN SRL,

STR.. VITICULTORI 36, BOC C2
ETAJ 2 AP 5, JUD. IAŞI, IASI,
700490, IAȘI, ROMANIA

(540)

PRO ONCOMED DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone PMS282), albastru deschis
(Pantone PMS801), crem (Pantone
PMS155)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură

───────

(210) M 2021 02423
(151) 24/03/2021
(732) MAN PROTECTION SRL, STR.

HUNEDOAREI NR41/B, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

man PROTECTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.25

(591) Culori revendicate:bleumarin,
portocaliu, alb

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

9. Echipamente de protecție și siguranță,
îmbrăcăminte de protecție împotriva focului,
îmbrăcăminte de protecție antiradiații,
îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, îmbrăcăminte de protecție
pentru prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție contra substanțelor chimice,
îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte de
protecție pentru lucru (pentru protecție împotriva
accidentelor sau lezionării), îmbrăcăminte
de protecție contra accidentelor, iradierii și
incendiilor, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, radiațiilor și focului, accidente,

îmbrăcăminte de protecție la radiații și foc ,
îmbrăcăminte de protecție contra accidentelor,
radiațiilor și focului, articole de îmbrăcăminte
de protecție și armură pentru corp, accesorii
de protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva
accidentelor sau vătămărilor, articole de
îmbrăcăminte izolante pentru protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, veste de protecție
(îmbrăcăminte) pentru prevenirea accidentelor
sau leziunilor (altele decât cele adaptate
pentru sport), articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, articole
de protecție care servesc la acoperirea
capului pentru prevenirea accidentelor sau
leziunilor, încălțăminte de protecție, incaltaminte
impotriva accidentelor, cizme (încălțăminte de
protecție), încălțăminte industrială de protecție,
incaltaminte de protectie impotriva incendiilor,
încălțăminte de protecție împotriva iradierii,
încălțăminte de protecție (împotriva accidentelor
sau vătămării), încălțăminte de protecție
împotriva accidentelor și focului, încălțăminte
de protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor,
radiațiilor și focului, încălțăminte de protecție
împotriva deversărilor de substanțe chimice,
mănuși rezistente la foc, mănuși de protecție
împotriva accidentelor, mănuși de unică folosință
pentru laborator, mănuși din azbest pentru
protecția împotriva accidentelor, mănuși de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, mănuși de uz industrial
pentru protecție contra razelor X, mănuși de
plastic de unică folosință pentru laborator,
mănuși de latex de unică folosință pentru
laborator, pantaloni de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, ochelari de
protecție.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de protecție acustică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, publicitate
online, servicii de comenzi online, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
servicii online de prelucrare de date, servicii
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de informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet

───────

(210) M 2021 02424
(151) 24/03/2021
(732) BACKSTAGE PRODUCTION

GROUP INTERNATIONAL SRL,
STR. BUCUR, NR. 4-6, CAMERA
5, ET. 2, AP. 12, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

backstage production group

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 29.01.12; 26.11.05

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

clase:
35. Compilarea statisticilor, efectuare de studii
statistice în afaceri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de iluminat,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.
37. Servicii de construcție și montare de
standuri de prezentare, de scene și de cabine,
montare tribune, curățare interioară și exterioară

de clădiri, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, instalare hardware de
calculator și a aparatelor de telecomunicații,
întreținere și reparare, întreținere și reparații de
mobilier, reparații și întreținere de clădiri.
38. Servicii de videoconferință, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe.
41. Închiriere de instalații de adresare publică,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, servicii de înregistrare, editare
de înregistrări video, editare de înregistrări
audio, producție audio, video și multimedia și
fotografie, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice
42. Design arhitectural, design pentru magazine,
design pentru restaurante, servicii de proiectare

───────

(210) M 2021 02425
(151) 24/03/2021
(732) BACKSTAGE PRODUCTION

GROUP INTERNATIONAL, STR.
BUCUR, NR. 4-6, CAMERA 5, ET.
2, AP. 12, SECTOR 4, ROMANIA

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

(540)

(591) Culori revendicate:Mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Compilarea statisticilor, studii statistice în
afaceri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
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internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.
37. Construcție și montare de standuri de
prezentare, de scene și de cabine, montare
tribune, curățare interioară și exterioară
de clădiri, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, instalare hardware de
calculator și a aparatelor de telecomunicații,
întreținere și reparare, întreținere și reparații de
mobilier, reparații și întreținere de clădiri.
38. Servicii de videoconferință, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
videoconferință.
41. Închiriere de instalații de adresare publică,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, servicii de înregistrare, editare
de înregistrări video, editare de înregistrări
audio, producție audio, video și multimedia și
fotografie, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice.
42. Design arhitectural, design pentru magazine,
design pentru restaurante, servicii de proiectare.

───────

(210) M 2021 02426
(151) 24/03/2021
(732) A&J BRAND CONSTRUCTION

SRL, BULEVARDUL MAMAIA
NR 208, ETAJ 2, AP 08, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

AJ CONSTRUCTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 15.01.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:negru, galben

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

37. Lucrari de instalatii electrice
───────

(210) M 2021 02427
(151) 24/03/2021
(732) DOGANAY GIDA SRL, STRADA

DEMNITATII NR.35 CAMERA NR.1,
BUCURESTI, 012542, ROMANIA

(540)

Dr. Gusto

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.01.07; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz, 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)

───────
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(210) M 2021 02428
(151) 24/03/2021
(732) Estep B2B S.A, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 135,
CORP C1, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

e estep

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:Albastru (Pantone
PMS 293C)

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,
navigaţie, topografie, fotografie, cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, dispozitive
de calculat, computere şi dispozitive periferice
pentru computere.

───────

(210) M 2021 02429
(151) 24/03/2021
(732) CONSILIUL NATIONAL

DE SOLUTIONARE A
CONTESTATIILOR, STR.
STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 030084, ROMANIA

(540)

N Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.07; 29.01.02;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00225e), galben (HEX #fae629)

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

45. Servicii de soluţionare alternativă a litigiilor
(servicii juridice).

───────

(210) M 2021 02430
(151) 24/03/2021
(732) PETRICA FOLICA, STR.

MARTIR AVRAM V. IOAN, NR.1,
SC.A, AP.11, ET.2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300377, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Partidul PATRIOT

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────
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(210) M 2021 02431
(151) 24/03/2021
(732) MITITELU DANIELA, STR.

ŞOSEAUA FABRICA DE GLUCOZĂ
NR.6-8, BL. 13, SC.A, AP.26,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Vin

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 23.01.05; 29.01.02; 29.01.08

(591) Culori revendicate:Auriu (HEX #08529,
#fffecb), negru

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

33. Aperitive alcoolice, băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepţia berii, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru, cocktail-uri, curacao,
digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate,
esenţe alcoolice, extracte alcoolice, extracte din
fructe, alcoolice, gin, hidromel (mied)/(hidromel),
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, lichioruri de mentă, băuturi alcoolice
pre-amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, rom, sake, spirtoase (băuturi),
vin, whisky, vodcă.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, producţia de clipuri publicitare, licitare,
postarea de afişe publicitare, consultanţă
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, demonstraţii cu
produse, răspândirea materialelor publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,

publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, sondaje de
opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise , furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru lucrările de artă
furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
căutarea de sponsorizări, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare.

───────
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(210) M 2021 02432
(151) 24/03/2021
(732) CRISTIAN - HEINRICH GAGHES,

BD. ALEXANDRU OBREGIA NR.
20, BL. A15, SC. 1, ET. 8, AP.
33, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA
CRACIUN DANIEL, ALE.
ROTUNDA NR. 1, BL. Y1B,
SC.4, ET.8, AP.166, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) TRADE MARK AGENCY SRL,
STR. BANUL UDREA NR. 4, BL.
G8, SC. A, ET. 2, AP. 28, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CHG MEDICAL
INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 26.03.12; 26.03.16; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, roşu, albastru, alb

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

5. Suplimente dietetice pe baza de acai pudra,
anestezice, analgezice, antiseptice, biocide,
reactivi chimici pentru scopuri medicale sau
veterinare, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice cu efect cosmetic, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical,
dezinfectanţi igienici, dezinfectanţi pentru toalete
chimice, dezinfectanţi, preparate medicale
pentru slăbit, alcool medicinal, materiale
injectabile de umplutura dermică, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente nutritive, suplimente
dietetice pe baza de propolis, suplimente

dietetice proteice, hârtie indicatoare pentru
scopuri medicale, hârtie indicatoare pentru
scopuri veterinare, suplimente dietetice pe baza
de lăptişor de matcă, vaccinuri, preparate
pe baza de vitamine, suplimente plasturi cu
vitamine, suplimente dietetice pe baza de
germeni de grâu, suplimente dietetice pe baza
de drojdie.
10. Analizoare pentru identificarea bacteriilor
utilizate în scopuri medicale, aparate pentru
testarea ADN şi ARN utilizate în scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, canule, catetere, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare, aparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
tuburi de drenaj pentru scopuri medicale,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, filtre pentru
razele ultraviolete, pentru scopuri medicale,
dispozitive de protecţie pentru deget utilizate
în scopuri medicale, forcepsuri, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru scopuri medicale, stimulatoare
cardiace, seringi hipodermice, pungi cu gheaţă
pentru scopuri medicale, dispozitive implantabile
de administrare subcutanată a medicamentelor,
injectoare pentru scopuri medicale, lanţete,
măşti utilizate de către personalul medical,
aparate şi instrumente medicale, aspiratoare
nazale, ace pentru scopuri medicale, aparate
pentru vite utilizate în obstetrică, aparate
utilizate în obstetrică, mese de operaţie,
oftalmometre, oftalmoscoape, sonde pentru
scopuri medicale, pulsometre, pompe pentru
scopuri medicale, recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, aparate de resuscitare,
sfigmotensiometre/aparate pentru măsurarea
tensiunii arteriale/sfigmomanometre, spirometre
(aparate medicale), scuipători pentru scopuri
medicale, stetoscoape, sonde chirurgicale,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, aparate
de testare pentru scopuri medicale/aparate
utilizate în analizele medicale, pungi termice
utilizate în acordarea primului ajutor, termometre
pentru scopuri medicale, fire de sutură,
chirurgicale, raclete pentru curăţarea limbii,
apăsătoare de limbă, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, sonde uretrale, seringi
uretrale, seringi uterine, seringi vaginale, aparate
pentru măsurarea colesterolului, halate pentru
examinarea pacienţilor, glucometre/ dispozitive
pentru măsurarea nivelului de glucoza din sânge,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, măşti sanitare pentru scopuri
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medicale, pungi de apă pentru scopuri medicale,
bandaje pentru susţinere.
35. Prezentarea produselor in mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, marketing cu public ţinta,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicare, servicii de vânzare cu ridicata pentru
preparatele sanitare, veterinare şi farmaceutice
şi pentru proviziile medicale.
44. Consiliere in domeniul sănătăţii, închirierea
de echipamente medicale.

───────

(210) M 2021 02433
(151) 24/03/2021
(732) DOGANAY GIDA SRL, STR.

DREPTĂŢII NR.35, CAMERA NR.1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 012542,
ROMANIA

(540)

Meister PASTACILIK
ÜRÜNLERI

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.17; 02.01.11; 29.01.15

(591) Culori revendicate:Roşu, maro,
albastru, negru, alb

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
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 02434
(151) 24/03/2021
(732) DOGANAY GIDA SRL, STR.

DREPTĂŢII NR.35, CAMERA NR.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012542,
ROMANIA

(540)

SEKER&SUGAR
PASTRY CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu
(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).

───────
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(210) M 2021 02435
(151) 24/03/2021
(732) PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL,

STR. PIAŢA PRESEI LIBERE NR.
1, CORP D1, ETAJ 6, CAMERELE
22, 23, 52, 53, 54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SPECTACOLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

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

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
aplicații software descărcabile, programe
de calculatoare (software descărcabil), filme
cinematografice expuse, programe înregistrate
sau descărcabile pentru jocuri pe computer,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere cu
muzică descărcabile, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoane mobile, software înregistrat
sau descărcabil, aplicații software descărcabile,
software multimedia, reviste electronice, baze
de date computerizate, fișiere multimedia
descărcabile, fișiere digitale (podcast).
16. Cărți, calendare, cataloage, reviste
(publicații periodice), ziare, publicații periodice,
publicații periodice tipărite, tipărituri, buletine de
știri (materiale tipărite).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, asistență în gestiunea afacerilor
sau a funcțiilor comerciale ale unei
firme industriale sau comerciale, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, compilarea informațiilor în baze de
date informatice, compilarea informațiilor în
baze de date computerizate, sistematizarea
informațiilor în fișiere electronice, realizare

de expoziții în scopuri comerciale, gestionare
de fișiere informatice, investigații pentru
afaceri, consultanță profesională, investigații
sau informații în domeniul afacerilor, sondaje
de opinie, organizare și coordonare de
târguri comerciale, realizare de târguri și
expoziții comerciale virtuale online, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
închiriere de spații publicitare, furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale.
38. Transmisia de fișiere digitale, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,
inclusiv de fișiere descărcabile și de fișiere
difuzate într-o rețea globală de calculatoare,
transmitere electronică de știri, emisiuni de
știri (transmisii), servicii de agenții de știri
electronice, servicii ale agențiilor de știri pentru
telecomunicații, transmisie de știri și informații
de actualitate, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), transfer de date fără
fir prin telefonie mobilă digitală, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
transmisie de imagini prin rețele multimedia
interactive, transmisie de podcasturi.
41. Furnizare de programe de televiziune,
nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, realizare de expoziții
cu scopuri educative, servicii de reporteri
de știri, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, furnizare de programe televizate
de știri, divertisment de natura emisiunilor
de știri televizate, difuzare de reportaje de
către agenții de știri, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, furnizare
de informații și știri online în domeniul
formării profesionale, servicii de programare
a știrilor în vederea transmiterii prin internet,
organizarea și susținerea de târguri de educație,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente educative, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil, organizarea
și conducerea de colocvii, organizare de
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
servicii educative oferite de cluburi, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), producții de
film, televiziune și radio, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile.

───────
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(210) M 2021 02436
(151) 24/03/2021
(732) KETTIS INVESTMENTS LIMITED,

TRUST OFFICES, 197 MAIN
STREET, ROAD TOWN, TORTOLA,
BVI, 3540, INSULELE VIRGINE
BRITANICE

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. SECUILOR NR. 12, BL.
35, SC. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ASTRUM DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.01.02

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

6. Materiale de construcții metalice.
19. Materiale de construcții nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.

───────

(210) M 2021 02437
(151) 24/03/2021
(732) KETTIS INVESTMENTS LIMITED,

TRUST OFFICES, 197 MAIN
STREET, ROAD TOWN, TORTOLA,
BVI, 3540, INSULELE VIRGINE
BRITANICE

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. SECUILOR NR. 12, BL.
35, SC. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AUGUSTUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.09.03

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

6. Materiale de construcții metalice.
19. Materiale de construcții nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.

───────

(210) M 2021 02438
(151) 24/03/2021
(732) SC DROSERA COMSERV SRL,

STR. PRINCIPALĂ NR. 17,
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD,
SATU NOU, 427042, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

NAVICELLA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice care conțin fructe, coniac,
cidru, digestive (lichioruri și spirtoase), băuturi
distilate, esențe alcoolice cu excepţia uleiurilor
esenţiale, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, lichioruri, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere, rom,
spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin.

───────

(210) M 2021 02439
(151) 24/03/2021
(732) KETTIS INVESTMENTS LIMITED,

TRUST OFFICES, 197 MAIN
STREET, ROAD TOWN, TORTOLA,
BVI, 3540, INSULELE VIRGINE
BRITANICE

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. SECUILOR NR. 12, BL.
35, SC. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AUGUSTUS DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

6. Materiale de construcții metalice.
19. Materiale de construcții nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.

───────

(210) M 2021 02440
(151) 24/03/2021
(732) KETTIS INVESTMENTS LIMITED,

TRUST OFFICES, 197 MAIN
STREET, ROAD TOWN, TORTOLA,
BVI, 3540, INSULELE VIRGINE
BRITANICE

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. SECUILOR NR. 12, BL.
35, SC. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

EVEREST DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 06.01.02

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

6. Materiale de construcții metalice.
19. Materiale de construcții nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.

───────

(210) M 2021 02441
(151) 24/03/2021
(732) TEOCRIS LANDSCAPING S.R.L.,

SAT SĂLICEA NR. 184, JUDETUL
CLUJ, COMUNA CIURILA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

GRĂDINI CLUJ
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.05.20

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#00A651), galben (HEX #FDB813)

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

31. Plante și flori naturale.
37. Ameliorarea solului (servicii de construcții),
aplicarea de căptușeli în bazinele de înot,
aplicarea de straturi de protecție de suprafață,
aplicarea de vopsea de protecție pe lemn,
instalare și reparare de dispozitive pentru irigații,
servicii de construcții civile privind irigațiile.
44. Consultanță referitoare la peisagistică,
servicii de horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, amenajare peisagistică de grădini
pentru terți, întreținere de grădini, proiectare
(design) de grădini, servicii pentru îngrijirea
grădinilor, servicii de amenajare a grădinilor,
îngrijirea grădinii sau a straturilor de flori,
furnizare de informații despre plantarea pomilor
în grădini, servicii de consiliere cu privire la
proiectarea de grădini.

───────

(210) M 2021 02442
(151) 24/03/2021
(732) BIOKRAFT GROUP SRL, CALEA

RAHOVEI 266 - 268, ET. 1, CORP
1, AXELE C-D, STÂLPII 1-2,
CAMERA 02J, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API SRL, STR.
11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROU 5,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
COLICALMINPLUS

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

5. Suplimente alimentare și preparate dietetice,
de uz medical sau veterinar.

───────

(210) M 2021 02443
(151) 24/03/2021
(732) DOGANAY GIDA SRL, STR.

DREPTĂȚII NR. 35, CAMERA
NR. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
012542, ROMANIA

(540)

cesil PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 09.07.19

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

clase:
1. Rășini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută, adezivi pentru utilizare
în industrie, chituri și alte produse de umplere,
produse chimice destinate industriei, siliconi.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
compusi din cauciuc siliconic.
21. Articole de bucătărie și veselă, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, perii (cu excepția
pensulelor), ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, forme pentru bucatarie, forme
pentru flansuri si prajituri, forme pentru vafe.

───────
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(210) M 2021 02444
(151) 24/03/2021
(732) JCPM OPERATIONAL SRL, STR.

DR. FREDERIC JOLIOT-CURIE
NR. 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PERGOLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

43. Servicii de restaurant şi bar, furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
servicii oferite de snack-baruri, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
alimente şi bauturi în bistrouri.

───────

(210) M 2021 02445
(151) 24/03/2021
(732) VEL PITAR S.A., STR. TIMIS, NR.

22, PARTER, BIROU NR. 1, JUD.
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
240630, VALCEA, ROMANIA

(540)
PANEGRANO

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

30. Produse de brutărie.
───────

(210) M 2021 02446
(151) 24/03/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

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

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

(540)

Pampers premium
care OUR No.1 DIAPER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
02.09.01; 26.01.01; 26.11.01; 01.01.05

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

5. Scutece pentru bebeluşi, scutece-pantalon
pentru bebeluşi, scutece-pantalon pentru
bebeluşii care învață să folosească toaleta.

───────
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(210) M 2021 02447
(151) 24/03/2021
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL

SRL, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.
4B SI STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4, LOT
3, CLADIREA C, ET. 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCURESTI,
013322, ROMANIA

(540)

GRILL STATION

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 11.01.04; 11.01.09; 01.15.05;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17

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

clase:
29. Alimente preparate din carne, carne de porc,
peşte şi din carne de pasăre, fructe şi legume
conservate şi preparate, ouă, brânză, lapte,
preparate din lapte, murături
30. Sandviciuri comestibile, sandviciuri cu
carne, sandviciuri cu carne de porc, sandviciuri
cu pește, sandviciuri cu carne de pui, pâine,
prăjituri, biscuiți, ciocolată, cafea, înlocuitori de
cafea, ceai, muștar, produse de patiserie și
cofetărie, sosuri, condimente, zahăr., dulciuri.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv cu
autoservire, de alimente şi băuturi.
43. Servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de fast-food la pachet, servire de
mâncăruri şi băuturi în spaţii de vânzare cu
amănuntul şi pentru acasă, servicii oferite

de baruri, servicii de cafenea, snack-bar și
autoservire, servicii oferite de pizzerie, servicii
oferite de gelaterie, prepararea de mâncăruri
şi băuturi pentru consum imediat, servicii de
restaurant, inclusiv cu autoservire.

───────

(210) M 2021 02448
(151) 24/03/2021
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL

SRL, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.
4B SI STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4, LOT
3, CLADIREA C, ET. 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCURESTI,
013322, ROMANIA

(540)

GRILL STATION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 01.15.05; 11.01.04; 11.01.09

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

29. Alimente preparate din carne, carne de porc,
peşte şi din carne de pasăre, fructe şi legume
conservate şi preparate, ouă, brânză, lapte și
preparate din lapte, murături.
30. Sandviciuri comestibile, sandviciuri cu
carne, sandviciuri cu carne de porc, sandviciuri
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cu pește, sandviciuri cu carne de pui, pâine,
prăjituri, biscuiți, ciocolată, cafea și înlocuitori
de cafea, ceai, muștar, produse de patisserie și
cofetărie, dulciuri, sosuri, condimente, zahăr.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv cu
autoservire, de alimente şi băuturi.
43. Servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de fast food la pachet, servire de
mâncăruri şi băuturi în spaţii de vânzare cu
amănuntul şi pentru acasă, servicii oferite
de baruri, servicii de cafenea, snack-bar și
autoservire, servicii oferite de pizzerie, servicii
oferite de gelaterie, prepararea de mâncăruri
şi băuturi pentru consumul imediat, servicii de
restaurant, inclusiv cu autoservire.

───────

(210) M 2021 02449
(151) 24/03/2021
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL

SRL, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.
4B SI STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4, LOT
3, CLADIREA C, ET. 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCURESTI,
013322, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.04.01; 29.01.12

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

clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv
cu autoservire, de alimente şi băuturi, servicii
în domeniul vânzării cu amănuntul de ziare,
reviste, cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
de produse de toaletă și igienă personală,
servicii în domeniul vânzării cu amănuntul de
jucării, cd-uri, dvd-uri, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse din tutun, organizare,
punere în practică şi supraveghere de programe
de stimulare a vânzărilor şi fidelizare.
36. Servicii financiare, afaceri monetare,
asigurari, servicii de schimb valutar şi
servicii monetare, servicii financiare, şi anume
furnizarea de servicii electronice de transfer şi
tranzacţionare în diferite monede, servicii de
plată a facturilor, servicii care permit efectuarea
de tranzacţii cu cardul, servicii de plată şi primire
de sume de bani în calitate de agenţi, prelucrarea
pentru terți a plăților efectuate cu carduri de debit
sau credit, facilitarea de tranzacţii financiare
pentru terţi, furnizarea de servicii electronice de
plată mobilă pentru terți, servicii de consiliere,
consultanţă şi informare referitoare la toate
serviciile menţionate anterior.
41. Organizare de loterii, jocuri, jocuri de pariuri,
jocuri de noroc, organizare de concursuri
educative și servicii de divertisment.

───────

(210) M 2021 02450
(151) 24/03/2021
(732) ADEVARUL HOLDING SRL, STR.

FABRICA DE GLUCOZA NR. 21,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020331,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, STR.
FRUNTE LATA NR. 7, BL. P14A,
SC. 1, P., AP. 3, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050684, ROMANIA

(540)
CLICK

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2021 02451
(151) 24/03/2021
(732) JULIA PODIATRY CLINIC S.R.L.,

STR. LUNGA, NR. 234, JUD.
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SCARA
B, AP. 10, JUD. BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

JULIA Clinica de Podologie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 02.09.19

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

44. Servicii de podologie, îngrijirea medicală
a picioarelor, îngrijirea estetică a picioarelor,
servicii pentru îngrijirea picioarelor.

───────

(210) M 2021 02452
(151) 24/03/2021
(732) SC ADEVARUL HOLDING SRL,

STR. FABRICA DE GLUCOZA,
NR.21, SECTOR 2, BUCURESTI ,
020331, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, STR.
FRUNTE LATA NR. 7, BL. P14A,
SC. 1, P., AP. 3, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050684, ROMANIA

(540)
CLIC

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

16. Publicaţii tipărite şi reviste (publicaţii
periodice).
35. Publicitate prin intermediul emisiunilor de
televiziune, prin reţele de telecomunicaţii radio,
electrice, relee telefonice, satelit, cablu, poştă
electronică, teletext, fax, aflate în proprietate sau
închiriate.
38. Difuzarea emisiunilor de televiziune prin
reţele de telecomunicaţii radio, electrice, relee
telefonice, satelit, cablu, poştă electronică,
teletext, fax, aflate în proprietate sau închiriate.
40. Servicii de procesare şi imprimare
tehnologică.
41. Servicii de realizare ale emisiunilor de
televiziune redacţionale, producerea emisiunilor
de televiziune tip "magazin", montaj de benzi
video, producţii de filme, bandă video, dezbateri
în direct în studio, talkshow-uri, film, servicii de
editare, servicii de reporter, înregistrări, filmări,
foto, video, audio.

───────

(210) M 2021 02453
(151) 24/03/2021
(732) POLUX EXPRESS FACTORY SRL,

STRADA IT.MOGA NR. 6, HALA
H3, SAT FUNDENI, COMUNA
DOBROIESTI, JUDEŢ ILFOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.05.01; 29.01.15; 11.01.02

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, gri, negru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

26. Flori artificiale.
35. Regruparea, în avantajul tertilor, a unei
varietati de bunuri, in special: unelte şi ustensile
de mână, acţionate manual, tacâmuri, arme de
mână, cu excepţia armelor de foc, aparate de
ras, ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţi, sticlărie, porţelan şi
lut, flori artificiale (exceptând transportul lor)
permiţând clienţilor să vizualize şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri.

───────

(210) M 2021 02454
(151) 24/03/2021
(732) SC ADEVARUL HOLDING SRL,

STR. FABRICA DE GLUCOZA,
NR.21, SECTOR 2, BUCURESTI ,
020331, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, STR.
FRUNTE LATA NR. 7, BL. P14A,
SC. 1, P., AP. 3, SECTOR 5,
BUCURESTI , 050684, ROMANIA

(540)
CLICK!

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

16. Publicaţii tipărite şi reviste (publicaţii
periodice).
35. Publicitate prin intermediul emisiunilor de
televiziune, prin reţele de telecomunicaţii radio,
electrice, relee telefonice, satelit, cablu, poştă
electronică, teletext, fax, aflate în proprietate sau
închiriate.
38. Difuzarea emisiunilor de televiziune prin
reţele de telecomunicaţii radio, electrice, relee
telefonice, satelit, cablu, poştă electronică,
teletext, fax, aflate în proprietate sau închiriate.
40. Servicii de procesare şi imprimare
tehnologică.
41. Servicii de realizare ale emisiunilor de
televiziune redacţionale, producerea emisiunilor
de televiziune tip "magazin", montaj de benzi

video, producţii de filme, bandă video, dezbateri
în direct în studio, talkshow-uri, film, servicii de
editare, servicii de reporter, înregistrări, filmări,
foto, video, audio.

───────

(210) M 2021 02455
(151) 24/03/2021
(732) CONSTANTIN ZDROB, STR.

BÂRSEI NR.1A, JUDEŢ BRAŞOV,
CODLEA, 500198, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR.9 MAI NR.4, SC.D, AP.3,
JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
500209, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

EXOTIC MARKET

(531) Clasificare Viena:
05.01.12; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03

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

clase:
29. Carne, peşte, pãsãri şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gãtite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouã, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grãsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahãr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, fãinã şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetãrie, îngheţatã,
miere, sirop de melasã, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare pentru
animale, malţ.
35. Afaceri comerciale şi gestionarea acestora,
administraţie comercială, servicii de agenţii de
import-export, servicii de comerţ prin magazine
şi lanţuri de magazine, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
comercializare, servicii de achiziţie pentru terţi.

───────
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(210) M 2021 02456
(151) 24/03/2021
(732) SC ADEVARUL HOLDING SRL,

STR. FABRICA DE GLUCOZA
NR. 21, SECTOR 2, BUCURESTI ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, STR.
FRUNTE LATA NR. 7, BL. P14A,
SC. 1, P., AP. 3, SECTOR 5,
BUCURESTI , 050684, ROMANIA

(540)
CASCADORII RASULUI

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

35. Servicii de comerţ cu producţii proprii.
41. Prezentări spectacole, înregistrări audio
a producţiilor proprii, înregistrări video a
producţiilor proprii.

───────

(210) M 2021 02457
(151) 24/03/2021
(732) JULIA PODIATRY CLINIC S.R.L.,

STR. LUNGA, NR. 234, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
TALONETE JULIA

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

10. Talonete de uz ortopedic, branturi pentru
tratamentul corectiv al afecţiunii labei piciorului.

───────

(210) M 2021 02458
(151) 24/03/2021
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL

SRL, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.
4B SI STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4, LOT
3, CLADIREA C, ETAJ 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

(540)

servicii by inmedio

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.04.01; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv
cu autoservire, de alimente şi băuturi, servicii
în domeniul vânzării cu amănuntul de ziare,
reviste, cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
de produse de toaletă și igienă personală,
servicii în domeniul vânzării cu amănuntul de
jucării, cd-uri, dvd-uri, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse din tutun, organizare,
punere în practică şi supraveghere de programe
de stimulare a vânzărilor şi fidelizare.
36. Servicii financiare, afaceri monetare,
asigurari, servicii de schimb valutar şi
servicii monetare, servicii financiare, şi anume
furnizarea de servicii electronice de transfer şi
tranzacţionare în diferite monede, servicii de
plată a facturilor, servicii care permit efectuarea
de tranzacţii cu cardul, servicii de plată şi primire
de sume de bani în calitate de agenţi, prelucrarea
pentru terți a plăților efectuate cu carduri de debit
sau credit, facilitarea de tranzacţii financiare
pentru terţi, furnizarea de servicii electronice de
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plată mobilă pentru terți, servicii de consiliere,
consultanţă şi informare referitoare la toate
serviciile menţionate anterior.
41. Organizare de loterii, jocuri, jocuri de pariuri,
jocuri de noroc, organizare de concursuri
educative sau servicii de divertisment.

───────

(210) M 2021 02459
(151) 24/03/2021
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL

SRL, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.
4B SI STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4, LOT
3, CLADIREA C, ETAJ 4, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

servicii by inmedio

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 26.01.01;
26.01.06; 26.04.01

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv
cu autoservire, de alimente şi băuturi, servicii
în domeniul vânzării cu amănuntul de ziare,
reviste, cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
de produse de toaletă și igienă personală,
servicii în domeniul vânzării cu amănuntul de
jucării, CD-uri, DVD-uri, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse din tutun, organizare,
punere în practică şi supraveghere de programe
de stimulare a vânzărilor şi fidelizare.

36. Servicii financiare, afaceri monetare,
asigurări, servicii de schimb valutar şi
servicii monetare, servicii financiare, şi anume
furnizarea de servicii electronice de transfer şi
tranzacţionare în diferite monede, servicii de
plată a facturilor, servicii care permit efectuarea
de tranzacţii cu cardul, servicii de plata şi
primirea de sume de bani în calitate de agenţi,
prelucrarea pentru terți a plăților efectuate
cu carduri de debit sau credit, facilitarea de
tranzacţii financiare pentru terţi, furnizarea de
servicii electronice de plată mobilă pentru terți,
servicii de consiliere, consultanţă şi informare
referitoare la toate serviciile menţionate anterior.
41. Organizare de loterii, jocuri, jocuri de pariuri,
jocuri de noroc, organizare de concursuri
educative sau servicii de divertisment.

───────

(210) M 2021 02460
(151) 24/03/2021
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL

SRL, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.
4B SI STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4, LOT
3, CLADIREA C, ETAJ 4, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

servicii by inmedio
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 26.01.01;
26.01.02; 26.04.01

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv
cu autoservire, de alimente şi băuturi, servicii
în domeniul vânzării cu amănuntul de ziare,
reviste, cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
de produse de toaletă și igienă personală,
servicii în domeniul vânzării cu amănuntul de
jucării, CD-uri, DVD-uri, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse din tutun, organizare,
punere în practică şi supraveghere de programe
de stimulare a vânzărilor şi fidelizare.
36. Servicii financiare, afaceri monetare,
asigurări, servicii de schimb valutar şi
servicii monetare, servicii financiare, şi anume
furnizarea de servicii electronice de transfer şi
tranzacţionare în diferite monede, servicii de
plată a facturilor, servicii care permit efectuarea
de tranzacţii cu cardul, servicii de plată şi
primirea de sume de bani în calitate de agenţi,
prelucrarea pentru terți a plăților efectuate
cu carduri de debit sau credit, facilitarea de
tranzacţii financiare pentru terţi, furnizarea de
servicii electronice de plată mobilă pentru terți,
servicii de consiliere, consultanţă şi informare
referitoare la toate serviciile menţionate anterior.
41. Organizare de loterii, jocuri, jocuri de pariuri,
jocuri de noroc, organizare de concursuri
educative sau servicii de divertisment.

───────

(210) M 2021 02461
(151) 24/03/2021
(732) ASY SISTEMS APG SRL, STR.

VIILOR NR. 641, JUD. TIMIŞ,
GIARMATA, 307210, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

FLUXONE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

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

clase:

9. Sisteme de supraveghere video, sisteme de
alarmă, interfoane, sisteme de automatizare
pentru case, rețele de calculatoare.
35. Publicitate online.
37. Instalarea sistemelor de securitate, servicii
de instalații electrice.

───────

(210) M 2021 02462
(151) 24/03/2021
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL

SRL, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.
4B SI STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4, LOT
3, CLADIREA C, ETAJ 4, SECTOR
2, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCURESTI,
013322, ROMANIA

(540)

servicii by inmedio

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 26.01.01;
26.01.02; 26.04.01

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv
cu autoservire, de alimente şi băuturi, servicii
în domeniul vânzării cu amănuntul de ziare,
reviste, cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
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de produse de toaletă și igienă personală,
servicii în domeniul vânzării cu amănuntul de
jucării, CD-uri, DVD-uri, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse din tutun, organizare,
punere în practică şi supraveghere de programe
de stimulare a vânzărilor şi fidelizare.

41. Organizare de loterii, jocuri, jocuri de pariuri,
jocuri de noroc, organizare de concursuri
educative sau servicii de divertisment.

───────

(210) M 2021 02463
(151) 24/03/2021
(732) CAMELIA MOLDOVAN, STR.
PLOPILOR 33, JUD. TIMIS,
RECAȘ, 307340, TIMIȘ, ROMANIA
AURICA-BREICA BOROZAN,
CALEA TORONTALULUI NR 10,
AP 18, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
DORICA BOTAU, CALEA
BOGDANEȘTILOR NR 8, AP
2, TIMISOARA, 300392, TIMIȘ,
ROMANIA
MARIOARA DRUGA, ION
IONESCU DE LA BRAD NR 5, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, 300225, TIMIȘ,
ROMANIA
DELIA-GABRIELA DUMBRAVA,
INTRAREA ROMA NR 1, AP 5,
TIMISOARA, 300560, TIMIȘ
ROMANIA

CORINA-DANA MISCA, STR.
MURES NR 2, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA
MONICA VIORICA NEGREA,
STR DUZILOR NR 4, JUD. TIMIS,
BECICHERECU MIC, 307040,
TIMIȘ, ROMANIA
MARIANA-ATENA POIANA,
CALEA SAGULUI NR 85, BL 11,
AC G, ET IV, AP 28, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, 300516, TIMIȘ,
ROMANIA
VIORICA MIRELA POPA, STR
ATENA NR 3/1, JUD. TIMIS,
DUMBRAVITA, TIMIȘ, ROMANIA
DIANA-NICOLETA RABA, STR
SIMFONIEI NR 40, JUD. TIMIS,
DUMBRAVITA, TIMIȘ, ROMANIA
BOGDAN PETRU RADOI, STR.
INGERILOR NR 25, JUD. TIMIS,
DUMBRAVITA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA

ADRIAN RIVIS, STR. C.
GROFȘOREANU BL 14 SC A
AP 10, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AperGoFree by
AKADEMIKAFOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
08.01.17

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

30. Aperitive sărate pe bază de faină.
───────

36. Servicii financiare, afaceri monetare,
asigurari, servicii de schimb valutar şi
servicii monetare, servicii financiare, şi anume
furnizarea de servicii electronice de transfer şi
tranzacţionare în diferite monede, servicii de
plată a facturilor, servicii care permit efectuarea
de tranzacţii cu cardul, servicii de plata şi
primirea de sume de bani în calitate de agenţi,
prelucrarea pentru terți a plăților efectuate
cu carduri de debit sau credit, facilitarea de
tranzacţii financiare pentru terţi, furnizarea de
servicii electronice de plată mobilă pentru terți,
servicii de consiliere, consultanţă şi informare
referitoare la toate serviciile menţionate anterior.



Erată 

 

Referitor la cererea de marcă ”goodlife by COSMO PHARM” având nr. de depozit                     

M 2021/01475/24.02.2021 publicată la data de 05.03.2021, data de depozit este 24.02.2021 și 

nu 26.02.2021 astfel cum a fost menționat în publicarea acesteia. 



Erată 

 

Referitor la cererea de marcă ”goodcare by COSMO PHARM” având nr. de depozit                     

M 2021/01482/24.02.2021 publicată la data de 05.03.2021, data de depozit este 24.02.2021 și 

nu 26.02.2021 astfel cum a fost menționat în publicarea acesteia. 



Erată 

 

Referitor la cererea de marcă ”goodremedy by COSMO PHARM” având nr. de depozit                     

M 2021/01483/24.02.2021 publicată la data de 05.03.2021, data de depozit este 24.02.2021 și 

nu 26.02.2021 astfel cum a fost menționat în publicarea acesteia. 



Erată 

 

Referitor la cererea de marcă ”goodhealth by COSMO PHARM” având nr. de depozit                     

M 2021/01487/24.02.2021 publicată la data de 05.03.2021, data de depozit este 24.02.2021 și 

nu 26.02.2021 astfel cum a fost menționat în publicarea acesteia. 


