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Cereri Mărci publicate în 31/05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 03918 24/05/2021 DIGITAL IQ AGENCY SRL ZENUK

2 M 2021 04055 24/05/2021 ORKLA FOODS ROMANIA SA ANTREFRIGA STIL RETRO

3 M 2021 04056 24/05/2021 ORKLA FOODS ROMANIA SA ANTREFRIG STIL RETRO

4 M 2021 04091 24/05/2021 INFOREG TERRASOV TRADE

5 M 2021 04092 24/05/2021 SALPORT MIDIA SRL SAL PORT MIDIA

6 M 2021 04093 24/05/2021 MOVING PRODUCTS SRL ViViD

7 M 2021 04094 24/05/2021 VEST PELLET SRL West Wood

8 M 2021 04095 24/05/2021 CONSILIUL JUDEȚEAN
PRAHOVA

Ținutul Vinului

9 M 2021 04096 24/05/2021 GRUPUL DE PRESA SI
EDITURA CONTINENT
DAN POPESCU

CONTINENT

10 M 2021 04097 24/05/2021 ALIN - CRINU POP SUVERANUL SANCTUAR
TRADITIONAL AL ROMANIEI
REGIMUL GRADELOR INALTE
AL RITULUI ANTIC SI PRIMITIV
DE MEMPHIS-MISRAIM

11 M 2021 04099 24/05/2021 COLTEA IMPORTS SRL SETSONIC

12 M 2021 04100 24/05/2021 SC NICOLIS PRODCOM SRL FLORENTINII PIELE
NATURALĂ

13 M 2021 04101 24/05/2021 SC DOCTOR MUSIC S.R.L. ANISHA

14 M 2021 04102 24/05/2021 SC DOCTOR MUSIC S.R.L. FORTZA

15 M 2021 04103 24/05/2021 S.C. PCI TRADING SRL PCI

16 M 2021 04104 24/05/2021 ASOCIAŢIA SANGRAAL LUX TIMISIENSIS

17 M 2021 04105 24/05/2021 SALPORT MIDIA SRL SALPORT MIDIA

18 M 2021 04106 24/05/2021 COPRAAG ENTREPRENEUR
SRL

COPRAAG ENTREPRENEUR

19 M 2021 04107 24/05/2021 MIRE CRISANDRU SRL Aprozar de Constanţa
PARADISUL fructelor şi
legumelor

20 M 2021 04108 24/05/2021 SECURITY TECHNICAL
SOLUTIONS SRL

SECURITY TECHNICAL
SOLUTIONS STS

21 M 2021 04109 24/05/2021 BERZESCU MARTA-VICTORIA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

CADOULCHIC

22 M 2021 04110 24/05/2021 STERICYCLE, INC. SIGUR
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 04111 24/05/2021 ANGORA NATUR INVEST SRL Brutăria Basarabia

24 M 2021 04112 24/05/2021 WEALTH HOUSE SRL GO:OD AM

25 M 2021 04113 24/05/2021 WEALTH HOUSE SRL THE TAKEOVERS

26 M 2021 04114 24/05/2021 SC WND SMART PROJECT
SRL

W RESIDENCE

27 M 2021 04115 24/05/2021 THE COCA-COLA COMPANY REAL MAGIC

28 M 2021 04116 24/05/2021 QUARTZ MATRIX SRL HERCULE

29 M 2021 04117 24/05/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one Bd. MIRCEA ELIADE

30 M 2021 04118 24/05/2021 QUARTZ MATRIX MediScan

31 M 2021 04119 24/05/2021 ANTENA TV GROUP M METEO

32 M 2021 04120 24/05/2021 UBITECH CONSTRUCTII SRL UBITECH build in build out

33 M 2021 04121 24/05/2021 ANTENA TV GROUP SA [METEO]

34 M 2021 04122 24/05/2021 C&A FRESH FOOD DELIVERY
S.R.L.

SHAORMERIA New BANEASA

35 M 2021 04123 24/05/2021 ANTENA TV GROUP SA [OBSERVATOR]

36 M 2021 04124 24/05/2021 ANTENA TV GROUP SA O OBSERVATOR

37 M 2021 04125 24/05/2021 TEAM MARKET TRADE S.R.L. Team Market Trade

38 M 2021 04126 24/05/2021 S.C. LOCASIGA S.R.L. CAMPION e GOLD

39 M 2021 04127 24/05/2021 ANTENA TV GROUP SA S SPORT

40 M 2021 04128 24/05/2021 HANKOOK TIRE &
TECHNOLOGY CO., LTD.

Winter i*cept ION

41 M 2021 04129 24/05/2021 ANTENA TV GROUP [SPORT]

42 M 2021 04130 24/05/2021 ANTENA TV GROUP SA BF BEAUTIFOOD

43 M 2021 04131 24/05/2021 ALVANDA EUROPE SRL A ALVANDA

44 M 2021 04132 24/05/2021 CONSTANTIN ALEXANDRU
MANOLE

Dor de Mare Residence

45 M 2021 04133 24/05/2021 FLORIN-MIHAI BORDAS VAMA CHALET Bungalow &
Relax

46 M 2021 04134 24/05/2021 RECRUTARE DEMN SRL Ospitalierii

47 M 2021 04135 24/05/2021 HEINEKEN ROMÂNIA S.A. GRAF DRACULA SPECIAL
BIER

48 M 2021 04137 24/05/2021 KLAUSENBURG FOOD SRL Le Grand Chef
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(210) M 2021 03918
(151) 24/05/2021
(732) DIGITAL IQ AGENCY SRL, STR.

TARLAUA NR 28, PARCELA
NR. 684, CAM. 1, JUDETUL
DAMBOVITA, SLOBOZIA MOARA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

ZENUK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.15.25

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

8. Ondulatoare de păr electrice, ondulatoare
electrice pentru păr, ondulatoare electrice de
păr, foarfece de tuns, mașini de tuns, mașini
electrice de tuns, mașini de tuns electrice,
aparate electrice pentru tuns părul, aparate
de tuns părul, non-electrice, mașini de tuns
părul acționate manual, aparate electrice pentru
tuns (instrumente manuale), aparate electrice
de tuns părul din nas, aparate electrice de
tuns părul din urechi, mașini de tuns părul,
electrice și neelectrice, mașini de tuns (unelte
acționate manual), mașini de tuns electrice de
uz personal (acționate manual), aparate de tuns
părul, electrice și acționate cu baterii, mașini de
tuns barba, mașini de tuns (manuale), aparate
electrice de tuns barba.
9. Cântare electrice, cântare electronice,
cântare de bucătărie, cântare electronice
portabile, cântare electronice pentru bucătărie,
cântare de uz medical, cântare electronice
digitale portabile, cântare de baie digitale,
cântare electronice pentru uz personal, brățări
inteligente, brățări de identificare codate
electronic, brățări de identificare magnetice
și codificate, brățări conectate (instrumente
de măsură), brățări inteligente care transmit
date către telefoane inteligente, cronometre

electronice de bucătărie, cronometre de
bucătărie, neelectrice.
10. Brățări antireumatismale, brățări magnetice
de uz medical, scaune de masaj, aparate de
masaj, mănuși pentru masaj, bile de masaj,
pernuțe de masaj termal, instrumente de masaj
manual, scaune de masaj cu aparate de
masaj incorporate, role de masaj electrice,
aparate pentru masaje estetice, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate de masaj
pentru spate, aparate de masaj pentru gât,
aparate de masaj pentru scalp, aparate de masaj
pentru ochi, aparate cu vibrații pentru masaj, role
de spumă pentru masaj, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate de masaj pentru picioare,
aparate de masaj acționate electric, aparate de
masaj profund cu căldură, paturi de masaj de
uz medical, aparate terapeutice cu dispozitive de
masaj, aparate de masaj de uz personal, aparate
de masaj, electrice sau neelectrice, aparate
de masaj (de uz medical), aparate electrice
pentru masaje de înfrumusețate, dispozitive
pentru masaj gingival pentru bebeluși, aparate
de masaj pentru scalp care funcționează cu
baterii, pietre de masaj corporal pentru terapia
de raclaj pe meridian, aparate electrice pentru
masajul scalpului, de uz casnic, aparate electrice
pentru masajul scalpului, de uz comercial,
aparate electrice pentru masaje estetice, de
uz casnic, aparate de masaj pentru gât și
umeri, aparate electrice de masaj de uz
personal, aparate electrice de masaj pentru
uz casnic, dușuri bucale electrice utilizate de
medici stomatologi, tuburi bucale, genunchiere
(de susținere), umidificatoare pentru utilizare
în tratamente medicale, umidificatoare pentru
utilizare cu aparate de terapie respiratorie,
bandaje ortopedice, bandaje ortopedice pentru
genunchi, bandaje ortopedice pentru articulații,
bandaje ortopedice de susținere, bandaje pentru
articulații, brățări pentru fixarea articulațiilor,
bandaje de susținere pentru articulații, bandaje
(de susținere) pentru articulații anatomice,
bandaje tubulare elastice pentru susținerea
articulațiilor, lămpi chirurgicale, lămpi medicale
chirurgicale, lămpi de uz medical, lămpi folosite
la examinarea medicală, lămpi utilizate cu
instrumente dentare, lămpi pentru tratament
dentar, lămpi de uz medical (curativ), lămpi
solare de uz medical, lămpi frontale pentru
chirurgie (de purtat pe cap), dispozitive
cu lămpi cu arc carbonic pentru scopuri
terapeutice, lămpi cu infraroșii de uz medical,
suporturi ortopedice, hamuri ortopedice, perne
ortopedice, tălpi ortopedice, aparate ortopedice,
dispozitive ortopedice, articole ortopedice,
dispozitive ortopedice din silicon, proteze
ortopedice de femur, suporturi ortopedice
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pentru călcâie, centuri pentru uz ortopedic,
șabloane pentru scopuri ortopedice, goniometre
de uz ortopedic, perne de uz ortopedic,
talonete de uz ortopedic, atele de uz
ortopedic, bandaje de uz ortopedic, câmpuri
ortopedice adaptate pentru operațiile ortopedice,
branțuri moi (ortopedice), suporturi arcuite
(ortopedice), branțuri ortopedice detașabile,
separatoare pentru degetele de la picioare de uz
ortopedic, aparate ortopedice pentru malformații
congenitale ale labei piciorului, protecții pentru
degete introduse în încălțăminte (ortopedice),
discuri sub formă de implanturi ortopedice
chirurgicale, separatoare ortopedice pentru
degetele de la picioare, branțuri pentru papuci
de casă (ortopedice), instrumente chirurgicale
folosite în chirurgia ortopedică, branțuri cu
pernițe pentru pantofi (ortopedice), branțuri
pentru pantofi, de uz ortopedic, pernițe pentru
pantofi, de uz ortopedic, bandaje din gips
pentru uz ortopedic, aparate ortopedice pentru
coloana vertebrală, branțuri pentru alinierea
piciorului (ortopedice), ghete pentru exerciții
(încălțăminte ortopedică), proteze ortopedice
pentru implanturi articulare, suporturi arcuite
pentru pantofi ortopedici, implanturi ortopedice
din materiale artificiale, saltele gonflabile de
uz ortopedic, implanturi ortopedice pentru
articulații, dispozitive ortopedice de fixare,
suporturi ortopedice pentru picioare, suporturi de
compresie ortopedice.
11. Umidificatoare, umidificatoare industriale,
umidificatoare electrice, umidificatoare pentru
încăperi (aparate), umidificatoare (pentru uz
domestic), umidificatoare care generează
anioni, umidificatoare electrice de uz casnic,
umidificatoare pentru instrumente muzicale,
umidificatoare de aer pentru automobile,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrală, umidificatoare (altele decât cele
de uz medical), umidificatoare cu alimentare
prin usb pentru uz casnic, umidificatoare de
aer (recipiente de apă pentru radiatoare de
încălzire centrală), umidificatoare de cameră
care conțin apă și care sunt amplasate
pe radiatoarele de încălzire centrală, lămpi
electrice, lămpi fluorescente, lămpi solare, lămpi
germicide, lămpi flexibile, lămpi decorative,
lămpi reflectoare, lămpi incandescente, lămpi
de birou, lămpi din sticlă, lămpi cu arc,
lămpi pentru bronzat, lămpi cu infraroșu, lămpi
electrice incandescente, lămpi cu ulei, lămpi
stroboscopice (decorative), lămpi cu halogen,
becuri de lămpi, lămpi de iluminat, lămpi de
gaz, lămpi pentru cărți, manșoane pentru lămpi,
lămpi de urgență, lămpi de acvariu, lămpi
cu picior, lămpi pentru lavabouri, lămpi de
ondulat, lampioane chinezești electrice, lămpi

pentru camping, lămpi cu led, lămpi de unghii,
lămpi pentru corturi, lampi de podea, lămpi de
laborator, lămpi de buzunar, lămpi de siguranță,
lămpi pentru inspecție, lămpi cu descărcare,
lămpi de masă, lămpi pentru instalații electrice,
lămpi pentru iluminat festiv, lămpi electrice
de noapte, lămpi portabile (pentru luminat),
suporturi pentru lămpi neelectrice, dulii pentru
lămpi electrice, lămpi cu descărcare electrice,
lămpi pentru iluminarea vehiculelor, ornamente
superioare pentru lămpi, lămpi de căutare
portabile, lămpi de iluminat pentru exterior,
lampioane japoneze din hârtie, lampioane din
hârtie, portabile, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, lămpi pentru creșterea plantelor, lămpi
de plafon suspendate, abajururi opace pentru
lămpi, filtre pentru lămpi electrice, lămpi
alimentate cu energie solară, abajururi de sticlă
pentru lămpi, lămpi de iluminat pentru acvarii,
lămpi din hârtie verticale (andon), lămpi de
iluminat pentru proiectoare, lămpi de siguranță
cu leduri, lămpi de lectură pentru autovehicule,
lămpi în formă de lumânări, lămpi cu neon
pentru iluminat, lămpi echipate cu suporturi
extensibile, abajururi pentru lămpi de masă,
lămpi cu raze ultraviolete, care nu sunt utilizate
în scop medical, lămpi fluorescente cu lumină
ultravioletă de intensitate scăzută, lămpi pilot
pentru aparate cu aprindere de gaze, lămpi cu
raze ultraviolete (nu de uz medical), lămpi uv cu
halogen pentru vapori de metale, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
lămpi terapeutice, pentru alte scopuri decât cele
medicale, lămpi cu raze ultraviolete (care nu
sunt de uz medical), lămpi cu raze ultraviolete
(altele decât cele de uz medical), lămpi cu
infraroșu, nu de uz medical, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, lămpi cu
incandescență pentru instrumente optice, lămpi
electrice pentru iluminare în exterior, lămpi cu
infraroșii pentru uscarea părului, benzi cu led,
mașini de bucătărie (pe gaz) pentru gătit.
21. Aparat de masaj pentru pielea capului,
figurine din sticlă, figurine din porțelan, figurine
din sticlă colorată, figurine realizate din porțelan,
figurine de teracotă, figurine din teracotă, figurine
ornamentale confecționate din porțelan, figurine
ornamentale confecționate din sticlă, figurine
ornamentale realizate din porțelan, figurine
confecționate din sticlă decorativă, figurine
confecționate din porțelan fosfatic, figurine
realizate din ceramică, figurine din fibră de
sticlă, figurine confecționate din cristal cu plumb,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, perii electrice rotative pentru păr, ustensile
de bucătărie, forme pentru bucătărie, forme de
bucătărie, recipiente pentru bucătărie, mănuși de
bucătărie, site de bucătărie, pâlnii de bucătărie,
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ustensile de bucătărie, vase pentru bucătărie,
vase de bucătărie, ustensile de bucătărie, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, palate
de amestecare neelectrice pentru utilizare în
bucătărie, bureți abrazivi de bucătărie sau de
uz casnic, aparate de zdrobit pentru utilizare în
bucătărie, neelectrice, linguri pentru gătit și servit
(ustensile de bucatarie), capace de uz universal
pentru recipiente de bucătărie, prese de tortilla,
neelectrice (ustensile de bucătărie), polonice
(ustensile de menaj sau de bucătărie), utensile
de bucătărie, nu din metale prețioase, linguri
pentru gătit și servit, pentru bucătărie, discuri
abrazive pentru utilizare în bucătărie (curățare),
linguri de spumă (instrumente neelectrice pentru
bucătărie), borcane de bucătărie (nu din metale
prețioase), bureți abrazivi pentru utilizare în
bucătărie (curățare), articole de bucătărie pentru
controlarea curgerii lichidelor, seturi portabile
de bucătărie pentru excursii, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, linguri de amestecat
(ustensile de bucătărie), prese de usturoi
(ustensile de bucătărie), dispozitive de măcinat
de bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
menaj sau bucătărie, ustensile casnice și de
bucătărie, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
suporturi pentru ustensile de bucătărie.
28. Modele de figurine (jucării), figurine de
jucărie modelate din plastic, figurine de jucărie
de colecție, haine pentru figurine de jucărie,
figurine ale eroilor de acțiune, seturi de
asamblare de figurine, seturi de joacă pentru
figurine de acțiune, cutii pentru figurinele eroilor
de acțiune, figurine de jucărie cu poziție
adaptabilă, ursuleți de pluș, jucării de pluș,
păpuși de pluș, jucării din pluș inteligente, jucării
de pluș umplute cu boabe, jucării din pluș, sub
formă de elani, articole de îmbrăcăminte pentru
ursuleți de pluș, jucării de pluș cu păturică de
consolare.

───────

(210) M 2021 04055
(151) 24/05/2021
(732) ORKLA FOODS ROMANIA

SA, STRADA GRIGORE
ALEXANDRESCU, NR.89-97,C1,
CORP C(S+P+2E), SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ANTREFRIGA STIL RETRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:maro (R71G54B36)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Extracte din carne, carne conservată, carne
la conserva, pate de ficat/pasta de ficat.
35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, producția de clipuri
publicitare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), cercetare de marketing,
marketing, studii de marketing, servicii de
relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, publicitate exterioara,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, marketing cu public țintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, optimizarea traficului site-urilor WEB,
( serviciile de mai sus sunt pentru produsele
menționate in clasa 29).
39. Livrarea bunurilor, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, transportul de mărfuri,
operațiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare / înmagazinare,
informații despre depozitare, transport, logistica
transporturilor, descărcarea încărcăturilor,
închirierea de depozite, (serviciile de mai sus
sunt pentru produsele menționate in clasa 29).

───────
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(210) M 2021 04056
(151) 24/05/2021
(732) ORKLA FOODS ROMANIA

SA, STRADA GRIGORE
ALEXANDRESCU, NR.89-97,C1,
CORP C(S+P+2E), SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ANTREFRIG STIL RETRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:maro (R71G54B36)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Extracte din carne, carne conservată, carne
la conserva, pate de ficat/pastă de ficat.
35. Publicitate,închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, producția de clipuri
publicitare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), cercetare de marketing,
marketing, studii de marketing, servicii de
relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, publicitate exterioara,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, marketing cu public țintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, optimizarea traficului site-urilor WEB,
( serviciile de mai sus sunt pentru produsele
menționate in clasa 29).
39. Livrarea bunurilor, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, transportul de mărfuri,
operațiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare / înmagazinare,
informații despre depozitare, transport, logistica
transporturilor, descărcarea încărcăturilor,
închirierea de depozite, (serviciile de mai sus
sunt pentru produsele menționate in clasa 29).

───────

(210) M 2021 04091
(151) 24/05/2021
(732) INFOREG, CAR. PETOFI SANDOR,

BL F4, SC C06 , AP 3, JUDETUL
MURES, SOVATA, MUREȘ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L. PATRASCANU 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

TERRASOV TRADE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25

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

35. Servicii de comerț cu utilaje pentru
construcții și accesoriile acestora.
39. Lucrări de decopertări și nivelare teren,
lucrări de pregătire a terenului, servicii de
evacuare moloz, transport basculabil, servicii
de piconare beton, servicii de excavare fundații
case, gard, beciuri, fose septice.

───────
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(210) M 2021 04092
(151) 24/05/2021
(732) SALPORT MIDIA SRL, STR.

VARFUL CU DOR NR. 6, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

SAL PORT MIDIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 18.01.08

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

clase:
37. Colectarea de deșeuri (curățarea
gunoaielor), curățare mecanică de canale
navigabile.
39. Descărcare (transport) de deșeuri,
organizarea serviciilor de transport, servicii
de cheiaj, servicii de transport, servicii de
remorcare navală, servicii portuare (servicii de
andocare), transportul și depozitarea gunoiului,
depozitare de deșeuri, transport de deșeuri,
transportarea deșeurilor către groapa de
deșeuri, ridicarea containerelor pentru deșeuri,
manipulare (transport) de gunoi.

───────

(210) M 2021 04093
(151) 24/05/2021
(732) MOVING PRODUCTS SRL, BD.

OCTAVIAN GOGA NR. 24, CAM.
1, BL. M62,, SC. 1, ET. 6, AP.
24, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
ROMANIA

(540)

ViViD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, preparate biologice
pentru utilizare în industrie şi ştiinţe, detergenti
pentru uz industrial, preparate detrartrante
pentru uz industrial, sodă caustică pentru
scopuri industriale, detergenţi pentru utilizare în
procesele de fabricaţie, preparate de degresare
pentru utilizare în procesele de fabricaţie,
produse pentru îndepărtarea calcarului, altele
decât cele pentru scopuri casnice, solvenţi
pentru lacuri, acetaţi utilizati ca solvenţi
industriali.
3. Preparate cosmetice şi articole de
toaletă nemedicinale, preparate fitocosmetice,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, preparate de albire şi alte
substanţe de spălare, preparate pentru baie,
nu cele pentru scopuri medicale, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, săpunuri,
geluri de duş, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, preparate antistatice
pentru scopuri casnice, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, bucăţi de
pânză impregnate cu detergent de curăţare,
aer comprimat presurizat pentru curăţare şi
desprăfuire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri casnice, sodă de albire,
degresanţi, alţii decât cei folosiţi în procese de
fabricare, produse de decalcifiere pentru scopuri
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casnice, detergenţi, alţii decât cu utilizare în
procesele de fabricare şi în scopurile medicale,
ceară pentru pardoselile din parchet, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, sodă
caustică, soluţii pentru îndepărtarea petelor,
produse degresante pe bază de solvenţi,
solvenţi de degresare, alţii decât cei folosiţi
în procesele de fabricaţie, solvenţi pentru
îndepărtarea lacurilor, detartranţi de uz casnic,
detergenţi pentru curăţarea automobilelor.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, dezinfectanţi, substanţe dezinfectante
impregnate în şerveţele, săpunuri dezinfectante,
geluri dezinfectante, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, biocide, detergenţi
pentru scopuri medicale, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
35. Publicitate, publicitate prin poştă, publicitate
online pe o reţea de calculatoare,
publicitate cu plata per click, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea de texte
publicitare, publicarea de texte publicitare,
actualizarea materialelor de publicitate,
răspândirea materialelor publicitare, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, întrebări privind
afacerile, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, demonstraţii cu
produse, distribuirea de eşantioane, marketing,
servicii de lobby comercial, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale

sau publicitare, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
precum: produse chimice pentru utilizare în
industrie, ştiinţe şi fotografie, precum şi în
agricultură, horticultură şi silvicultură, preparate
biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţe,
detergenti pentru uz industrial, preparate
detrartrante pentru uz industrial, sodă caustică
pentru scopuri industriale, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, solvenţi pentru lacuri, acetaţi utilizati
ca solvenţi industriali, preparate cosmetice şi
articole de toaletă nemedicinale, preparate
fitocosmetice, substanţe de curăţat pentru
igiena personală, nemedicinale, preparate de
albire şi alte substanţe de spălare, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
balsamuri, altele decât pentru scopuri medicale,
săpunuri, geluri de duş, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive, preparate
antistatice pentru scopuri casnice, preparate
chimice de curăţare pentru scopuri casnice,
bucăţi de pânză impregnate cu detergent
de curăţare, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, sodă de
albire, degresanţi, alţii decât cei folosiţi în
procese de fabricare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi în
scopurile medicale, ceară pentru pardoselile
din parchet, creme de lustruit, hârtie de
lustruit, pietre de lustruit, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, produse degresante pe
bază de solvenţi, solvenţi de degresare, alţii
decât cei folosiţi în procesele de fabricaţie,
solvenţi pentru îndepărtarea lacurilor, detartranţi
de uz casnic, detergenţi pentru curăţarea
automobilelor, preparate farmaceutice, medicale
şi veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, dezinfectanţi, substanţe dezinfectante
impregnate în şerveţele, săpunuri dezinfectante,
geluri dezinfectante, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, biocide, detergenţi
pentru scopuri medicale, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide
(exceptând transportul acestora), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, servicii de agenţie de
import-export.
37. Servicii de curăţenie, curăţarea articolelor
de îmbrăcăminte, curăţarea clădirilor,
curăţarea uscată, închirierea maşinilor
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de curăţare, dezinfectare, sterilizarea
instrumentelor medicale, servicii de control al
dăunătorilor, alţii decât cei din agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură curăţarea vehiculelor, curăţarea
geamurilor.

───────

(210) M 2021 04094
(151) 24/05/2021
(732) VEST PELLET SRL, COM. OLCEA,

NR. 70, JUD. BIHOR, CALACEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

West Wood

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.01.16

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

clase:
4. Pelete de lemn pentru încălzire (combustibil).
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 04095
(151) 24/05/2021
(732) CONSILIUL JUDEȚEAN

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

(540)
Ținutul Vinului

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 04096
(151) 24/05/2021
(732) GRUPUL DE PRESA SI EDITURA

CONTINENT, STR. CONSTITUTIEI
NR. 23, BL. 20/1, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA
DAN POPESCU, STR.
CONSTITUTIEI NR. 23, BL. 20/1,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

CONTINENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.05.01

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

41. Publicarea cărților, textelor și a revistelor,
altele decât cele cu scop publicitar, servicii
de editare, cu excepția textelor publicitare,
tehnoredactare computerizată și publicarea
cărților și revistelor editate, publicarea online a
cărților și revistelor editate.

───────
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(210) M 2021 04097
(151) 24/05/2021
(732) ALIN - CRINU POP, STR.

DORNEI NR. 22-28, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
SUVERANUL SANCTUAR

TRADITIONAL AL ROMANIEI
REGIMUL GRADELOR

INALTE AL RITULUI
ANTIC SI PRIMITIV DE

MEMPHIS-MISRAIM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 04099
(151) 24/05/2021
(732) COLTEA IMPORTS SRL, STR.

LUNGA, NR. 2, JUDETUL
BRASOV, GHIMBAV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

SETSONIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
auriu

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

10. Tuburi bucale, dușuri bucale electrice
utilizate de medici stomatologi, irigatoare de uz
medical, irigatoare orale utilizate în stomatologie,
dispozitive pentru spălarea gingiei (irigatoare
orale) de uz stomatologic.

───────

(210) M 2021 04100
(151) 24/05/2021
(732) SC NICOLIS PRODCOM

SRL, STR. VICTORIEI NR. 17,
BIVOLĂRIA, JUDEŢUL SUCEAVA,
VICOVU DE SUS, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
FLORENTINII

PIELE NATURALĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de încălțăminte din piele naturală.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu încălțăminte din piele naturală, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte din piele naturală.

───────

(210) M 2021 04101
(151) 24/05/2021
(732) SC DOCTOR MUSIC S.R.L.,

BDUL TOMIS NR. 261, BL. T3,
AP. 20, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
ANISHA

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

41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, servicii de
divertisment, servicii de amuzament, servicii
de club (divertisment sau educaţie), servicii
de cluburi de noapte (divertisment), servicii de
disc jockey, servicii de discotecă, servicii de
karaoke, servicii de studiouri de înregistrare,
servicii de compoziţie muzicală, servicii de
orchestră, compunerea de melodii, producţia
de muzică, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, producţia de
programe radio şi de televiziune, producţia de
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spectacole, divertisment radio, divertisment de
televiziune.

───────

(210) M 2021 04102
(151) 24/05/2021
(732) SC DOCTOR MUSIC S.R.L.,

BDUL TOMIS NR. 261, BL. T3,
AP. 20, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
FORTZA

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

41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, servicii de
divertisment, servicii de amuzament, servicii
de club (divertisment sau educaţie), servicii
de cluburi de noapte (divertisment), servicii de
disc jockey, servicii de discotecă, servicii de
karaoke, servicii de studiouri de înregistrare,
servicii de compoziţie muzicală, servicii de
orchestră, compunerea de melodii, producţia
de muzică, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, producţia de
programe radio şi de televiziune, producţia de
spectacole, divertisment radio, divertisment de
televiziune.

───────

(210) M 2021 04103
(151) 24/05/2021
(732) S.C. PCI TRADING SRL, STR.

UZINEI NR. 67, ET. 2, JUDEŢ
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
240050, VALCEA, ROMANIA

(540)

PCI

(531) Clasificare Viena:
01.13.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde (RGB R5G165
B90), gri ( RGB R96 G96 B96), roşu
( RGB R235 G30 B30), galben (RGB
R255 G242 Bl 8), negru

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

19. Materiale nemetalice pentru clădiri si
construcţii, tevi si tuburi rigide de uz interior
si exterior cu excepţia celor de metal pentru
construcţii, tevi din PVC pentru canalizare, tevi
din PVC pentru protecţie cabluri, tuburi din
PVC pentru protecţie cabluri, canaleti din PVC
pentru protecţie cabluri, tevi din polietilena pentru
APA, tevi din polietilena pentru GAZ, tevi din
polietilena pentru telecomunicaţii.
35. Servicii de management in industria chimica
si petroliera , servicii de intermediere in achiziţia
de active si companii in industria chimica si
petroliera , administrarea afacerilor, servicii de
comerţ cu produse chimice si cu produse
din materiale plastice pentru instalaţii prin
intermediul spatiilor comerciale de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul cataloagelor sau prin mijloace
electronice , servicii de intermediere comerciala
pentru terţi cu produse chimice si petroliere ,
servicii de agenţii de import-export, lucrări de
birou, publicitate.
42. Consultanţă tehnică în industria chimică şi
petrolieră.

1. Materiale plastice neprelucrate, sub forma
de granule, pentru uz industrial, granule din
PVC pentru izolaţii cabluri, granule din PVC
pentru furtun, granule din PVC pentru chedere
si garnituri, granule din PVC pentru tălpi si
încălţăminte.

───────
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(210) M 2021 04104
(151) 24/05/2021
(732) ASOCIAŢIA SANGRAAL, STR.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
NR. 20, SAT DUMBRĂVIŢA, JUDEŢ
TIMIŞ, COMUNA DUMBRĂVIŢA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

LUX TIMISIENSIS

(531) Clasificare Viena:
03.03.01; 24.09.05; 26.11.05; 26.03.23;
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 04105
(151) 24/05/2021
(732) SALPORT MIDIA SRL, STR

VARFUL CU DOR NR.6, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA
SRL, STR FAGETULUI 144,
BL.ST2,SC.B,ET.5,AP.46, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SALPORT MIDIA

(531) Clasificare Viena:
18.01.08; 24.15.03; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03

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

clase:
39. Colectarea gunoiului (exclusiv ridicarea
gunoiului), descărcare (transport) de deșeuri,
transportul și depozitarea gunoiului, manipulare
(transport) de gunoi.
40. Reciclarea și tratamentul gunoiului,
reciclarea deșeurilor, tratarea (reciclarea)
deșeurilor, transformare (reciclarea deșeurilor),
consultanță privind reciclarea gunoiului și
deșeurilor.

───────
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(210) M 2021 04106
(151) 24/05/2021
(732) COPRAAG ENTREPRENEUR

SRL, STR. NEGRU VODA NR.
30, CAMERA 17, JUDEŢ ARGEŞ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) MUSAT & ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, BD. AVIATORILOR NR.
43, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

COPRAAG ENTREPRENEUR

(531) Clasificare Viena:
26.03.02; 14.03.20; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru
(R93G171B116), verde (R86G81B105)

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

16. Afișe, afișe publicitare, afișe (suporturi
pentru - din hârtie sau carton), afișe tipărite
din hârtie, agende, articole pentru birou,
articole de papetărie pentru birou, bannere
de afișaj fabricate din carton, bannere de
afișaj realizate din hârtie, bannere din hârtie,
buletine informative, buletine (materiale tipărite),
broșuri tipărite, broșuri, blocnotesuri, calendare,
calendare de birou, calendare cu foi detașabile,
calendare de perete, calendare tipărite, carnete
de tip memento, carnețele, cărți de vizită,
cartonașe informative tipărite, cataloage, coli de
hârtie pentru notițe, coli de hârtie (papetărie),
cutii confecționate din hârtie, cutii confecționate
din carton, ecusoane cu nume (articole de birou),
dosare, documente de prezentare tehnica,
dosare pentru documente (papetărie), dosare
pentru documente sub formă de portofel, foi
tipărite cu informații, formulare (imprimate),
grafice tipărite, hârtie cu antet, hârtie de
blocnotes, hârtie de scris cu antet, hârtie de scris,
jurnale comerciale, manuale de instrucțiuni,
manuale destinate instruirii, manuale tipărite,
mape de corespondență, mape de hârtie
(papetărie), mape pentru documente, mape

pentru schițe, mape tip servietă, materiale
imprimate, materiale tipărite pentru instruire,
panouri publicitare tipărite, din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
din hârtie, panouri publicitare din carton, panouri
indicatoare din hârtie sau carton, pixuri colorate,
pixuri cu bilă, pixuri cu gel, pixuri și stilouri,
machete arhitecturale, planuri arhitecturale,
planuri tipărite, pliante informative tipărite, plicuri,
programe pentru diferite evenimente, programe
tipărite, pungi de hârtie, pungi de hârtie
pentru cadouri, reclame tipărite, regulamente,
reprezentări grafice, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, schițe.
35. Managementul proiectelor de afaceri,
administrarea afacerilor, administrare în materie
de planificare a afacerilor, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,
administrare în materie de metode de vânzare,
promovarea afacerii (publicitate), furnizare de
informații de marketing prin intermediul site-urilor
web.
37. Servicii de construcții, construcții civile,
consultații pentru construcții, construcții de clădiri
rezidențiale, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri instituționale, construcții și
demolări de clădiri, servicii de construcții, servicii
de construcții civile, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), supervizarea
construcțiilor pe șantier, supraveghere a
lucrărilor de construcții, servicii de management
în construcții, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de construcții de clădiri,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
realizarea de construcții cu caracter industrial,
lucrări de construcții de inginerie civilă, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri
pentru proiecte de construcții, supravegherea
construcțiilor incluse în proiecte de inginerie
civilă, servicii de supraveghere a construcțiilor
de clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
servicii de informații și consultanță cu privire
la construcții, supravegherea pe șantier a
construcțiilor constând în lucrări de inginerie
civilă, managementul proiectelor de construcție
pe șantier.
42. Construcții civile, realizarea de planuri
(construcții), elaborare de planuri (construcții),
dezvoltare de proiecte de construcții, elaborare
de planuri în domeniul construcțiilor, cercetare
în domeniul construcțiilor de clădiri, studii
de proiecte tehnice în domeniul construcțiilor,
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realizare de studii de proiecte tehnice pentru
proiecte de construcții.

───────

(210) M 2021 04107
(151) 24/05/2021
(732) MIRE CRISANDRU SRL, STR.

LUPTATORI NR. 13, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR
FAGETULUI 144, BL.ST2 SC.B
ET.5 AP.46, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Aprozar de Constanţa
PARADISUL fructelor

şi legumelor

(531) Clasificare Viena:
05.07.24; 07.15.05; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:maro, alb, verde,
roşu, portocaliu

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

35. Servicii de comerţ în magazine specializate
a produselor alimentare, servicii de agenţii de
import - export cu produse alimentare, servicii
de comerţ pe platforme online a produselor
alimentare.

───────

(210) M 2021 04108
(151) 24/05/2021
(732) SECURITY TECHNICAL

SOLUTIONS SRL, BLD BIRUINTEI
NR. 153-155, PARTER, JUDEŢ
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

SECURITY TECHNICAL
SOLUTIONS STS

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.17;
24.01.01

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor.

───────
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(210) M 2021 04109
(151) 24/05/2021
(732) BERZESCU MARTA-VICTORIA

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. NICOLAE RACOTĂ, NR. 19,
CAM. 1, SUPRAFAȚĂ DE 23,75
MP, BLOC 65, SCARA 1, ETAJ 1,
APT. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

CADOULCHIC

(531) Clasificare Viena:
19.01.04; 09.01.10; 29.01.05; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:mov, violet deschis,
violet închis

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: accesorii de mobilier
pentru păpuși, accesorii pentru copt și gătit
de jucărie, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru păpuși, aeronave de jucărie,
animale de jucărie, animale de jucărie cu motor,
aparate pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja
de jucărie, armură de jucărie, avioane de jucărie,
baloane, baghete magice de jucărie, avioane
de jucărie cu telecomandă, bani de jucărie,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bastoane
pentru majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru

căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții,
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/05/2021

seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau
de dame, titireze (jucării), ținte, trambuline,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule
de jucărie cu scaune, vehicule cu patru roți
pentru copii (jucării), vehicule (jucării), vehicule
de jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de jucărie motorizate pentru
călărit, xilofoane sub formă de jucării muzicale,
vehicule în miniatură turnate, vehicule robot
de jucărie care se transformă, yoyo, zmeie,
accesorii pentru bijuterii, ace de cravată, ace
ornamentale din metale prețioase, agrafe de
argint, amulete (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii
de damă, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru animale de
companie, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii
personale, bijuterii prețioase, brățări, brelocuri
placate cu metale prețioase, brățări (bijuterii),
broșe (bijuterie), butoni de manșetă, butoni de
manșetă din aur, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din metale prețioase
cu pietre semiprețioase, butoni de manșetă
placați cu argint, butoni de manșetă placați cu
metale prețioase, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp, brelocuri
din imitație de piele, brelocuri din metale
comune, brelocuri din piele, brelocuri din piele
pentru chei, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri fabricate din metale prețioase, brelocuri

metalice, brelocuri pentru chei (inele) căptușite
cu metale prețioase, brelocuri retractabile pentru
chei, brelocuri, nemetalice, brelocuri, nu din
metal, chei amulete placate cu metale prețioase,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, brelocuri în formă de ceas, ceasuri
cu brățară, brățări de ceas, cadrane pentru
ceasuri, ceasornice cu radio, 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 cuarț, ceasuri cu embleme, ceasuri
cu lanț, ceasuri cu funcție de comunicare fără
fir, ceasuri cu o funcție de memorare, ceasuri
de birou, ceasuri de buzunar, ceasuri de damă,
ceasuri de mână cu aparate gps, ceasuri de
mână din argint, ceasuri de masă, ceasuri
digitale, ceasuri deșteptătoare electronice,
ceasuri electrice, ceasuri pentru automobile,
ceasuri în miniatură, cutii de ceas, curele pentru
ceas, nu din piele, curele de ceas din piele,
lanțuri de ceas, ace bijuterii pentru pălării, ace de
rever (bijuterii), ace de rever din metale prețioase
(bijuterii), acoperitoare pentru inele ca bijuterii
pentru protecția împotriva impactului, abraziunii
și deteriorării monturii și pietrelor, agat ca
bijuterie, agrafe de cravată din metale prețioase,
articole de bijuterie care conțin aur, articole
de bijuterie cu pietre ornamentale, articole de
bijuterie din lanțuri răsucite, articole de bijuterie
placate cu metale prețioase, articole de bijuterie
realizate din aliaje de metale prețioase, articole
de bijuterie semiprețioase, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal, aur
filat (bijuterii), benzi din fire flexibile purtate ca
brățări, bijuterii cloisonne, bijuterii confecționate
din cristal, bijuterii confecționate din perle de
cultură, bijuterii cu diamante, bijuterii de corp,
bijuterii de fildeș, bijuterii de recunoștință pentru
angajați, bijuterii din platină, bijuterii emailate,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii fiind articole
din metale prețioase, bijuterii pentru cap,
bijuterii pentru față, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii placate cu aliaje din metale
prețioase, bijuterii sub formă de articole din
pietre prețioase, bijuterii sub formă de mărgele,
brățări cu mărgele din lemn, brățări de argint,
brățări de aur, brățări de identificare (bijuterii),
brățări de plastic sub formă de bijuterii, brățări
de prietenie, 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 (bijuterii),
broșe decorative (bijuterii), broșe placate cu
aur (bijuterii), caboșoane, caboșoane pentru
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fabricarea bijuteriilor, camee (bijuterii), cercei
cu pandantiv, cercei de argint, cercei de aur,
cercei din metale prețioase, cercei pentru
body-piercing, cercei pentru piercing, cercei
placați cu argint, cercei placați cu aur, cercei
rotunzi, clipsuri ca bijuterii pentru transformarea
cerceilor cu prindere prin perforare în cercei
cu prindere stil clips, clipsuri pentru șaluri
sub formă de bijuterii, coliere din metale
prețioase, coliere plastron, crucifixe ca bijuterii,
cruciulițe (bijuterii), cutii pentru butoni de
manșete decorativi, diademe, fire din metale
prețioase (bijuterii), geme, imitații de bijuterii
ornamentale, inele (bijuterii) confecționate din
metale neprețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale prețioase, inele cu sigiliu, inele
de argint, inele de fixare, fiind piese de
bijuterie, inele de logodnă, închizători pentru
bijuterii, încuietori pentru coliere, inele placate
cu metale prețioase, inele tip „eternity”, insigne
cloisonne, insigne metalice (metale prețioase),
jad (articole de bijuterie), lanțuri de argint,
lanțuri de aur, lănțișoare de aur, lănțișoare
de aur împletite, lănțișoare de bijuterie pentru
brățări, lănțișoare de bijuterie pentru coliere,
lănțișoare de bijuterie pentru gleznă, lănțișoare
de siguranță pentru bijuterii, lănțișoare placate
cu aur, lanțuri de bijuterie din metale prețioase
pentru brățări de gleznă, lanțuri de bijuterie
din metale prețioase pentru coliere, lanțuri
de cravată din metale prețioase, lanțuri din
metale prețioase, lanțuri din metale prețioase
pentru brățări, lanțuri placate cu argint, lanțuri
placate cu aur, lanțuri răsucite (bijuterii)
confecționate din metale comune, lanțuri
răsucite confecționate din metale prețioase,
medalii comemorative, medalii confecționate
din metale prețioase, medalii de aur, medalii
placate cu metale prețioase, medalioane
(bijuterii), medalioane confecționate din metale
neprețioase, medalioane confecționate din
metale prețioase, ornamente pentru coafuri de
mireasă, sub formă de diademe, ornamente
pentru rochii sub formă de bijuterii, ornamente
personale de metale prețioase, pandantive
confecționate din metale prețioase sau placate
cu acestea, pandantive din chihlimbar fiind
articole de bijuterie, pandantive din chihlimbar
presat fiiind articole de bijuterie, perle (bijuterii),
plasă de lanțuri din metale prețioase (bijuterii),
plasă din lanțuri din metale semiprețioase,
podoabe (bijuterie), talismane (bijuterii) din
metale comune, verighete, carcase de ceas
ca piese de ceas, carcase de ceasuri de
mână, carcase pentru ceasornice și ceasuri de
mână, casete de bijuterii, casete de bijuterii,
nemetalice, casete de prezentare pentru articole
de ceasornicărie, casete pentru bijuterii (sipete

sau cutii), casete pentru bijuterii din metale
neprețioase, casete pentru bijuterii din metale
prețioase, casete pentru bijuterii, din metal,
casete pentru bijuterii, cu excepția celor din
metale prețioase, cutii de prezentare pentru
bijuterii, cutii de prezentare pentru ceasuri,
cutii de prezentare pentru pietre prețioase,
cutii din lemn pentru bijuterii, cutii din piele
pentru bijuterii, cutii din metale prețioase
pentru articole de ceasornicărie, cutii mici
pentru bijuterii din metale prețioase, cutii pentru
bijuterii, cutii muzicale pentru bijuterii, cutii
mici pentru bijuterii, altele decât cele din
metale prețioase, cutii pentru bijuterii din metale
prețioase, cutii pentru bijuterii (montate), cutii
pentru butoni, cutii pentru ceasuri (ajustate),
cutii pentru ceasuri de mână și ceasornice,
genți tip rulou pentru bijuterii, suporturi pentru
ceasornice, suporturi pentru inele din metale
prețioase, săculeți pentru bijuterii, adaptați,
diamante, diamante tăiate, hârtie de ambalaj,
ambalaj de cadouri, ambalaje din plastic pentru
cadouri, ambalaje ermetice din hârtie, ambalaje
pentru cadouri, benzi de hârtie, blistere pentru
ambalat, cartoane pentru împachetare, carton de
ambalat, cutii confecționare din carton ondulat,
cutii confecționate din carton ondulat, cutii de
carton din fibră, cutii de hârtie pentru livrarea
bunurilor, cutii din carton, cutii din carton
pentru cadouri, cutii din hârtie pentru cadouri,
cutii pentru cadouri, etichete din hârtie pentru
cadouri, foi de hârtie pentru ambalat, foi de
plastic pentru ambalat, folie adezivă din plastic
pentru împachetat, folie de polipropilenă pentru
împachetare, folie de împachetat cadouri, folii
de plastic pentru împachetat și ambalat, folii din
acetat de celuloză pentru împachetat, folii din
material plastic pentru ambalaj, funde din hârtie,
funde decorative pentru împachetat, hârtie
de împachetat cadouri, hârtie de împachetat
decorativă, panglici de hârtie pentru ambalat
cadouri, plicuri de hârtie pentru împachetare,
pungi cu mânere, pungi de hârtie, pungi de
hârtie pentru cadouri, pungi din hârtie pentru
cadouri, recipiente din carton pentru ambalat,
curele pentru genți de mână, curele pentru
portmonee, cutii din imitații de piele, genți,
genți boston, genți care pot fi spălate, pentru
articole de toaletă, genți cu bandulieră, genți
cu două despărțituri stil doctor (gladstone),
genți cu structură moale, genți de călătorie,
genți de mână (poșete), genți de mână pentru
bărbați, genți de plajă, genți de seară, genți de
umăr pentru copii, genți impermeabile, genți și
portofele din piele, portcarduri (marochinărie),
portchei, portmonee de piele, portmonee de
uz general, portmonee din piele, portmonee
fabricate din metale prețioase, portmonee, nu
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din metale prețioase, portofele atașabile la
curea, portofele cu fixare pe gleznă, portofele
de purtat sub braț, portofele de încheietura
mâinii, portofele din metale prețioase, portofele
din piele pentru cardurile de credit, portofele
fixate la încheietura mâinii, portofele, inclusiv
portcarduri, poșete, poșete de mână, poșete de
mână care nu sunt confecționate din metale
prețioase, poșete din imitație de piele, poșete
din piele, poșete din zale împletite, poșete
mici de purtat sub braț, poșete, portmonee și
portofele, poșetuțe, poșetuțe amulete (omamori-
ire), poșetuțe tip minodiere, curele din piele,
curele din imitație de piele, curele de umăr
din piele, curele de umăr, port-carduri de piele,
ceasuri inteligente, șepci de protecție, ceasuri,
ceasuri sportive, ceasuri mecanice, ceasuri
industriale, ceasornice și ceasuri de mână,
curele de ceas, lanțuri de ceas, lanțuri pentru
ceasuri, ceasuri de cronometrare, cutii pentru
ceasuri, ceasuri de mână, accesorii pentru
ceasuri, articole de ceasornicărie, ceasuri și
ceasuri de mână în general, ceasuri pentru
activități sportive, ceasuri placate cu aur, ceasuri
digitale comandate electronic, ceasuri de mână
elegante, ceasuri din aur laminat, ceasuri din
metale prețioase, curele de ceas din nailon,
piese de mecanism de ceas, curele din piele
pentru ceas, ceasuri cu mecanisme cu cuarț,
ceasuri digitale care includ radiouri, ceasuri
mecanice cu întoarcere manuală, ceasuri
mecanice cu întoarcere automată, brățări pentru
ceasuri de mână, huse pentru ceasuri de
mână, curele de încheietură pentru ceasuri,
curele pentru ceasuri de mână, casete pentru
ceasuri de mână, ceasuri digitale cu cronometre
automate, casete de prezentare pentru ceasuri,
ace de cravată, agrafe de cravată, cutii pentru
ace de cravată, rucsacuri pentru purtat copii,
cutii pentru cravată, portofele, portofele din
piele, portofele pentru carduri, suporturi pentru
carduri (portofele), portofele (nu din metale
prețioase), portofele cu compartimente pentru
carduri, suporturi cu ramă, îmbrăcăminte pentru
copii, haine pentru copii, pantaloni pentru
copii, încălțăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii, cravate, cravate bolo,
cravate de mătase, eșarfe, eșarfe pentru cap,
șaluri și eșarfe, eșarfe de cașmir, eșarfe de
mătase, eșarfe pentru gât, eșarfe pentru bărbați,
fulare (eșarfe pentru gât), eșarfe pentru gât
(fulare), eșarfe (articole de îmbrăcăminte), șaluri
și eșarfe de cap, eșarfe de pus pe cap,
eșarfe de purtat pe umeri, șepci sportive, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, mănuși tricotate,
mănuși, mănuși pentru motocicliști, mânuși
pentru condus, mănuși lungi fără deget, mănuși

(articole de îmbrăcăminte), ornamente pentru
cravate tip bolo, jucării pentru copii mici,
marketing promoțional, împărţirea de eşantioane
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, 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.

───────

(210) M 2021 04110
(151) 24/05/2021
(732) STERICYCLE, INC., 2355

WAUKEGAN ROAD,,
BANNOCKBURN, ILLINOIS, 60015,
ILLINOIS, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ETAJ 1, BIROU 1.02, CAM. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
ROMANIA

(540)
SIGUR

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

9. Software de calculator utilizat pentru
evaluarea expunerii la radiații, software de
calculator folosit pentru a gestiona clienții și
controalele de dozimetrie.

───────
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(210) M 2021 04111
(151) 24/05/2021
(732) ANGORA NATUR INVEST

SRL, INTRAREA SABITEI
NR,18, CAMERA 4, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Brutăria Basarabia

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 25.01.05; 05.07.02; 07.01.13;
29.01.13

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

clase:
30. Batoane de cereale și batoane energizante,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat din
biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, amestec kheer (budincă
de orez), amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, aperitive (tartine), produse de cofetărie
pe bază de arahide, arahide crocante, arome pe
bază de ciocolată, batoane de nuga învelite în
ciocolată, biscuiți de graham, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați, biscuiți sărați
condimentați, bomboane cu ciocolată, brioșe
cu fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de
fasole roșie (yohkan), budincă de griș, budincă
pe bază de orez, chifle cu gem, chipsuri de
cofetărie pentru copt, ciocolată, ciocolată aerată,
ciocolată de casă sub formă de foaie crocantă
cu boabe de cafea măcinate, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), creme
pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, cremă de ciocolată pentru pâine,
cremă de ouă englezească, deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri
cu conținut redus de carbohidrați, dulciuri și
biscuiți tradiționali coreeni (hankwa), flan (produs
de cofetărie), fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase

trase în ciocolată, fructe oleaginoase învelite
în ciocolată, fructe trase în ciocolată, crumble
(produse de patiserie), fulgi de patiserie de unt
de arahide, gofre de ciocolată, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, halva,
iepurași de ciocolată, preparate pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, preparate
pentru pregătirea dulciurilor, înghețate și dulciuri,
măr pané, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, înlocuitor de cremă, înlocuitor
de marțipan, înlocuitori (ciocolată), înlocuitori
de ciocolată, pateuri cu ciocolată, plăcinte cu
iaurt congelate, prăjituri din mei sau boabe
de orez expandat legate cu zahăr (okoshi),
prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-gashi),
prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), prăjitură cu pâine, pâine indiană,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
prăjituri pavlova cu gust de alune, prăjituri
pavlova preparate cu alune, prăjituri uscate din
făină de orez cu zahăr (rakugan), produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie înghețate, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie și înghețate, produse
de patiserie din făină de cartofi, sopapillas
(produse de patiserie, prăjite), sopapillas (pâine
prăjită), sosuri de ciocolată, specialități de
patiserie, spume, spume de ciocolată, spume
de desert (dulciuri), sufleuri ca desert, tablete
(dulciuri), taiyaki (prăjituri japoneze în formă
de pește cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, turte
indiene, vafe cu glazură de ciocolată, vafe,
gofre, vată de zahăr, pâine, pâine pita, pâine
prăjită, pâine nefermentată, pâine daneză, pâine
proaspătă, pâine crocantă, pâine semicoaptă,
pâine integrală, pâine multicereale, pâine nan
(indiană), amestecuri pentru pâine, pâine de
malț, aluat de pâine, biscuiți din pâine, batoane
de pâine, rulouri de pâine daneză, pâine coaptă
în prealabil, pâine umplută cu fructe, amestecuri
pentru pâine integrală, preparat de pâine cu malț,
pâine cu semințe de soia, pâine sub formă de
bastoane, pâine nedospită în foi subțiri, pâine
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cu bicarbonat de sodiu, pâine cu fasole roșie
dulce, gustări care constau în principal din pâine,
amestecuri pe bază de pâine pentru umpluturi,
aditivi pentru pâine din preparate pe bază
de cereale, produse de patiserie, pricomigdale
(patiserie), pateuri (patiserie), prăjiturici uscate
(patiserie), amestecuri de patiserie, rulouri
(produse de patiserie), produse de patiserie
aromate, amestecuri preparate de patiserie,
produse de patiserie vieneză, pateuri (produse
de patiserie), produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie care conțin fructe,
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
rulouri de primăvară (produse de patiserie),
produse de patiserie daneze din foitaj, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie cu termen mare
de valabilitate, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre.
35. Consultanță privind tehnicile de vânzare
și programele de vânzare, închiriere de
standuri de vânzare, închiriere de automate de
vânzare, demonstrație de vânzare (pentru terți),
informații despre vânzarea de produse, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie

───────

(210) M 2021 04112
(151) 24/05/2021
(732) WEALTH HOUSE SRL, BLD.

BUCURESTI, NR. 2F, BL. 15F, SC.
F, ET. 5, AP. 21, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
GO:OD AM

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

43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurant și bar, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
snack-baruri, servicii de catering, furnizarea de
spaţii pentru festivităţi şi facilităţi temporare de
birouri şi reuniuni, servicii de restaurant, bar,
cafenea, pizzerie, localuri de servire a îngheţatei,
servicii de cazare temporara, servicii hoteliere,
informare şi consiliere în domeniul culinar şi
gastronomic, consiliere şi informaţii în materie de
bucătărie şi gastronomie.

───────
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(210) M 2021 04113
(151) 24/05/2021
(732) WEALTH HOUSE SRL, BLD.

BUCURESTI, NR. 2F, BL. 15F, SC.
F, ET. 5, AP. 21, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
THE TAKEOVERS

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

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printr-
un site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de servicii de divertisment în club, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani (divertisment), organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente

pentru divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de petreceri, organizare de prezentări
în scopuri recreative, organizare de serbări
în scopuri de divertisment, organizare de
serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole de divertisment, organizare de
spectacole pe scenă, organizare de spectacole
vizuale, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor (servicii
de impresar), planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), planificarea de
petreceri, planificarea de spectacole, prezentări
audiovizuale, servicii de divertisment, servicii
de divertisment audio, servicii de diverstisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment furnizate on-line printr-
o bază de date computerizată sau prin internet,
servicii de divertisment furnizate prin telefon,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment pentru marele public, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment sub formă de
concursuri, servicii de divertisment sub formă
de programe de televiziune webcam, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de montaj de divertisment lejer,
organizarea de turnee sub formă de servicii de
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divertisment, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri educative, organizare și coordonare de
baluri, planificarea de recepții (divertisment).

───────

(210) M 2021 04114
(151) 24/05/2021
(732) SC WND SMART PROJECT SRL,

STR. GARLEI, NR. 57, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

W RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de promovare imobiliară, servicii
de promovare prin intermediul târgurilorşi
expoziţiilor cu scop comercial sau publicitar,
servicii de vânzare de construcţii civile, case,
blocuri de apartamente, spaţii de birouri, spaţii
comerciale şi spaţii logistice.
36. Afaceri imobiliare, servicii judiciare, servicii
de agenţie imobiliară.
37. Servicii de construcţii de case, blocuri pentru
apartamente, spaţii de birouri, spaţii comerciale,
spaţii logistice,construcţii civile.
42. Creare de site-uri web.

───────

(210) M 2021 04115
(151) 24/05/2021
(732) THE COCA-COLA COMPANY,

ONE COCA-COLA PLAZA,
ATLANTA, 30313, GEORGIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
REAL MAGIC

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, apă potabilă, apă
cu arome, ape minerale și gazoase, băuturi
răcoritoare, băuturi energizante și băuturi pentru
sportivi, băuturi non-alcoolice din fructe și sucuri
de fructe, apă de nucă de cocos ca băutură,
băuturi nealcoolice, siropuri, concentrate, prafuri
și alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 04116
(151) 24/05/2021
(732) QUARTZ MATRIX SRL,

BULEVARDUL CAROL I, NR. 5D,
JUD. IAŞI, IASI, 700506, IAȘI,
ROMANIA

(540)

HERCULE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05

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

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
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dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator

───────

(210) M 2021 04117
(151) 24/05/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES S.A.,

STRADA MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
one Bd. MIRCEA ELIADE

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administraţie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administraţie de afaceri, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta în afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii

media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36.  Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluări imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finanţare
imobiliara, gestionarea proprietăţilor (imobiliare),
intermediere pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare, servicii financiare privind proprietăţile
imobiliare, servicii de consultanta privind
proprietăţile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și de
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proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2021 04118
(151) 24/05/2021
(732) QUARTZ MATRIX, BULEVARDUL

CAROL I, NR. 5D, JUD IAŞI, IASI,
700506, IAȘI, ROMANIA

(540)
MediScan

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

9. Software pentru inventariere, software pentru
reportare, software pentru comunicarea de date,
software pentru flux de lucru, software de
gestiune a datelor, software de calculator în
legătură cu domeniul medical
42. Dezvoltare de sisteme pentru prelucrarea de
date, dezvoltare de sisteme pentru stocarea de
date, proiectare și dezvoltare de sisteme pentru
introducerea, generarea, procesarea, afișarea
și stocarea de date, proiectare și dezvoltare
de sisteme informatice, proiectare și dezvoltare
de software pentru baze de date electronice,
proiectare și dezvoltare de tehnologie medicală,

dezvoltare de software, software ca serviciu
(saas), proiectare personalizată de software,
dezvoltare de software pentru terți, servicii
de personalizare de software, servicii de
consultanță pentru software, proiectare și
dezvoltare de software de calculator destinat
utilizării cu tehnologia medicală

───────

(210) M 2021 04119
(151) 24/05/2021
(732) ANTENA TV GROUP, BD.

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

(540)

M METEO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite.
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
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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.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SAAS).

───────

(210) M 2021 04120
(151) 24/05/2021
(732) UBITECH CONSTRUCTII SRL,

SPLAIUL UNIRII NR. 247-251,
BIROUL NR. 3, ET. 2, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MUSAT & ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, BD. AVIATORILOR NR. 43,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011853,
ROMANIA

(540)

UBITECH build in build out

(531) Clasificare Viena:
14.03.20; 26.04.05; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru (RGB 20,
20), verde (RGB 95, 116, 35), albastru
(RGB 13, 60, 68), gri (RGB 130, 130,
130)

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

16. Afișe, afișe publicitare, suporturi pentru
afișe din hârtie sau carton, afișe tipărite
din hârtie, agende, articole pentru birou,
articole de papetărie pentru birou, bannere
de afișaj fabricate din carton, bannere de
afișaj realizate din hârtie, bannere din hârtie,
buletine informative, buletine (materiale tipărite),
broșuri tipărite, broșuri, blocnotesuri, calendare,
calendare de birou, calendare cu foi detașabile,
calendare de perete, calendare tipărite, carnete
de tip memento, carnețele, cărți de vizită,
cartonașe informative tipărite, cataloage, coli de
hârtie pentru notițe, coli de hârtie (papetărie),
cutii confecționate din hârtie, cutii confecționate
din carton, ecusoane cu nume (articole de birou),
dosare, documente de prezentare tehnica,
dosare pentru documente (papetărie), dosare
pentru documente sub formă de portofel, foi
tipărite cu informații, formulare (imprimate),
grafice tipărite, hârtie cu antet, hârtie de
blocnotes, hârtie de scris cu antet, hârtie de scris,
jurnale comerciale, manuale de instrucțiuni,
manuale destinate instruirii, manuale tipărite,
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mape de corespondență, mape de hârtie
(papetărie), mape pentru documente, mape
pentru schițe, mape tip servietă, materiale
imprimate, materiale tipărite pentru instruire,
panouri publicitare tipărite, din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
din hârtie, panouri publicitare din carton, panouri
indicatoare din hârtie sau carton, pixuri colorate,
pixuri cu bilă, pixuri cu gel, pixuri și stilouri,
machete arhitecturale, planuri arhitecturale,
planuri tipărite, pliante informative tipărite,
plicuri, programe pentru diferite evenimente,
programe tipărite, reclame tipărite, regulamente,
reprezentări grafice, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, schițe, pungi de hârtie, pungi
de hârtie pentru cadouri.
35. Managementul proiectelor de afaceri,
administrarea afacerilor, administrare în materie
de planificare a afacerilor, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,
administrare în materie de metode de vânzare,
promovarea afacerii (publicitate), furnizare de
informații de marketing prin intermediul site-urilor
web.
37. Construcții civile, consultații pentru
construcții, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri instituționale, construcții și demolări
de clădiri, servicii de construcții, servicii
de construcții civile, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), supervizarea
construcțiilor pe șantier, supraveghere a
lucrărilor de construcții, servicii de management
în construcții, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de construcții de clădiri,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
realizarea de construcții cu caracter industrial,
lucrări de construcții de inginerie civilă, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri
pentru proiecte de construcții, supravegherea
construcțiilor incluse în proiecte de inginerie
civilă, servicii de supraveghere a construcțiilor
de clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
servicii de informații și consultanță cu privire
la construcții, supravegherea pe șantier a
construcțiilor constând în lucrări de inginerie
civilă, managementul proiectelor de construcție
pe șantier.
42. Servicii de proiectare, servicii de proiectare
tehnologică, proiectare și consultanță în
inginerie, proiectare de clădiri, proiectare
tehnică, proiectare de matrițe, proiectare
de hoteluri, proiectare de case, proiectarea

amplasării birourilor, proiectare în domeniul
ingineriei, proiectare (design) de clădiri, servicii
de proiectare grafică, proiectare (design) de
birouri, proiectare de clădiri industriale, servicii
de proiectare tehnică industrială, proiectarea
(designul) spațiului interior, servicii de proiectare
tehnică, proiectare a exterioarelor clădirilor,
proiectare de spații de birou, servicii de
proiectare a caselor, proiectare de standuri de
expoziție, proiectare de sisteme de construcții,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
proiectare de software pentru drivere, servicii
de proiectare a clădirilor, proiectare de software
pentru terți, servicii de proiectare privind
proprietățile rezidențiale, consultanță tehnică în
materie de proiectare, servicii de proiectare
în ingineria civilă, servicii de proiectare
privind proprietățile imobiliare, servicii pentru
proiectarea de ansambluri rezidențiale, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interioarele de
clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, proiectare la comandă
de pachete de software, proiectare și
dezvoltare de produse de inginerie, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri,
servicii de proiectare legate de componente
pentru acoperișuri, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de centre comerciale,
servicii de arhitectură pentru proiectarea
de clădiri industriale, servicii de proiectare
asistată de calculator în domeniul arhitecturii,
servicii de proiectare și desen tehnic asistate
de calculator, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spații de birouri, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de clădiri cu
birouri, proiectare (design) de turnuri de birouri
cu mai multe etaje, servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte de
construcții, servicii de arhitectură, arhitectură,
design arhitectural, consultanță în arhitectură,
consultanță profesională privind arhitectura,
managementul proiectelor arhitecturale, servicii
arhitecturale pentru întocmirea proiectelor
arhitecturale, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, servicii
de design arhitectural, servicii de planificare
arhitecturală, întocmirea de planuri arhitecturale,
realizarea de planuri arhitecturale, întocmire de
proiecte de arhitectură, servicii de arhitectură
și inginerie, construcții civile, proiectare de
construcții, realizarea de planuri (construcții),
elaborare de planuri (construcții), dezvoltare de
proiecte de construcții, elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, consultanță în domeniul
desenului tehnic în construcții, studii de proiecte
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tehnice în domeniul construcțiilor, realizare de
studii de proiecte tehnice pentru proiecte de
construcții, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, design
industrial, servicii de design industrial, servicii
pentru designul de clădiri industriale, servicii de
management al proiectelor de inginerie.

───────

(210) M 2021 04121
(151) 24/05/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

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

(540)

[METEO]

(531) Clasificare Viena:
24.17.09; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
9. Programe de calculator, descărcabile,
aplicaţii software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite.
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.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. 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).

───────
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(210) M 2021 04122
(151) 24/05/2021
(732) C&A FRESH FOOD DELIVERY

S.R.L., STR. GRIGORE IONESCU
NR. 63, CAM. 1, BL. T73, SC. 2, ET.
4, AP. 42, SECTOR 2, 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)

SHAORMERIA New BANEASA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii
oferite de fast-fooduri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet,
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
prepararea alimentelor, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
asigurarea de hrană și băuturi, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi).

───────

(210) M 2021 04123
(151) 24/05/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

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

(540)

[OBSERVATOR]

(531) Clasificare Viena:
24.17.09; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
1795C), gri, negru

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

9. Programe de calculator, descărcabile,
aplicaţii software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite.
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,
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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.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. 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).
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(210) M 2021 04124
(151) 24/05/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

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

(540)

O OBSERVATOR

(531) Clasificare Viena:
24.17.09; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
1795C), negru

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

9. Programe de calculator, descărcabile,
aplicaţii software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite.
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,
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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.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. 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).

───────

(210) M 2021 04125
(151) 24/05/2021
(732) TEAM MARKET TRADE S.R.L.,

SAT SĂLSIG NR. 403, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, COMUNA SĂLSIG,
MARAMUREȘ, 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)

Team Market Trade

(531) Clasificare Viena:
12.01.09; 26.11.03; 26.04.05; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
negru

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

20. Mobilă și mobilier, scaune, scaune
rabatabile, scaune pliante, scaune ergonomice,
scaune de birou, fotolii, fotolii rabatabile, fotolii
rabatabile (mobilier).
35. Regruparea în avantajul terţilor mobilă
și mobilier, scaune, scaune rabatabile,
scaune pliante, scaune ergonomice, scaune
de birou, fotolii, fotolii rabatabile, fotolii
rabatabile (mobilier) (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
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electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la mobilă și mobilier, scaune,
scaune rabatabile, scaune pliante, scaune
ergonomice, scaune de birou, fotolii, fotolii
rabatabile, fotolii rabatabile (mobilier), servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
mobilă și mobilier, scaune, scaune rabatabile,
scaune pliante, scaune ergonomice, scaune de
birou, fotolii, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare mobilă și mobilier, scaune, scaune
rabatabile, scaune pliante, scaune ergonomice,
scaune de birou, fotolii, fotolii rabatabile,
fotolii rabatabile (mobilier), reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
mobilă și mobilier, scaune, scaune rabatabile,
scaune pliante, scaune ergonomice, scaune de
birou, fotolii, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), furnizarea de informații despre
vânzarea de produse, prezentate sub forma
unui ghid de comenzi online, cu functie de
cautare, cu privire mobilă și mobilier, scaune,
scaune rabatabile, scaune pliante, scaune
ergonomice, scaune de birou, fotolii, fotolii
rabatabile, fotolii rabatabile (mobilier), servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
cu privire la mobilă și mobilier, scaune, scaune
rabatabile, scaune pliante, scaune ergonomice,
scaune de birou, fotolii, fotolii rabatabile, fotolii
rabatabile (mobilier).

───────

(210) M 2021 04126
(151) 24/05/2021
(732) S.C. LOCASIGA S.R.L., STR.

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

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

(540)

CAMPION e GOLD

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
7. Maşini, maşini-unette, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate, pistoale de vopsit,
maşini atomeoare, carburatoare, plăci de
zăvorâre , ferăstrău cu lanţ, dălţi pentru maşini,
mandrine (componente de maşini), pompe de
aer comprimat, compresoare (maşini), mandrine
de gaunt (componente de maşini), maşini
electrice de gaunt, aparate de sudură cu arc
electric, ciocane electrice, aparate electrice de
sudură, aparate de ridicare, curele de ridicare,
tobe (componente de maşini), aparate de tăiere
cu arc electric, maşini de tocat electrice pentru
uz casnic, ghidaje pentru maşini, pistoale de
lipit electrice, maşini pentru tăierea părului
animalelor, scule manuale, altele decât cele
acţionate manual, maşini de decojire pentru
porumb şi cereale, maşini de tocat came, mori
pentru uz caznic, altele decât cele acţionate
manual, mori (maşini), motoare electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de sfărâmare, maşini pentru vopsit, segmenţi
de piston, pistoane pentru cilindre, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
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maşinilor sau motoarelor), pompe cu aer
comprimat, dispozitive de acţionare pentru
pompe de vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru
pompe cu vid, maşini de aprovizionare cu
apă (pompe), membrane pentru pompe, pompe
pentru maşini de muls, pistoale pentru pompe de
alimentare cu carburant, pompe (mașini), pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unităţile de condensare,
pompe (componente ale maşinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare şi suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la staţiile
de alimentare), pompe cu diafragmă, pompe
cu diafragmă pentru bomparea materialelor
semmichide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialelor fluide, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialului lichid,
pompe cu osmoză inversă, pompe cu roţi dinţate,
pompe cu spirală, pompe cu şurub excentric,
pompe cu turbină verticală, pompe cu volum
controlat, pompe de aer, pompe de aer (instalaţii
de garaje), pompe de aer pentru terarii, pompe
de aerare, pompe de aerare pentru acvarii,
pompe de aerare pentru corpuri de apă, pompe
de aerare pentru iazuri, pompe de alimentare,
pompe de apă, pompe de apă acţionate cu
motor, pompe de apă centrifuge pentru uz
casnic, pompe de apă folosite la motoare,
pompe de apă pentru aerarea bazinelor cu apă,
pompe de apă pentru aerisirea acvariilor, duşuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unităţi de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utifeare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utifeare in terarii, pompe de apă
pentru utifeare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru maşini), pompe de circulaţie,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuţie a combustibilului
pentru staţiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duş, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (maşini-uneite), pompe de gresat
acţionate cu aer comprimat, pompe de injecţie
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru maşini
şi instalaţii de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (maşini),
pompe de vid şi de refulare, pompe electrice,

pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (maşini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracţia de gaze (maşini),
pompe pentru extragerea de lichide (maşini),
pompe pentru extragerea de vapori (maşini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalaţia
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalaţii
de încălzire, pompe pentru instalaţiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale maşinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roţi dinţate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenţi de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, maşini şi
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane
mecanice, prese de vin, maşini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, maşini de ascuţit aparate de sudură
cu arc electric, aparat de sudură acţionat cu
gaz, maşini electrice de sudură, maşini de făcut
cârnaţi, lopeţi mecanice, maşini de îndoit, maşini
de zdorbit maşini de tăiere, maşini de ondulare,
maşini de plivit, maşini de tuns iarbă, maşini
unelte, maşini cu roţi, scule (componente de
maşini), cricuri, turbocompresoare, maşini de
debavurat, transmisii pentru maşini, lanţuri de
transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, lopeti mecanice, scule manuale, altele
decât cele acţionate manual, maşini de calibrare,
roboti (maşini), maşini de nituire, prese (maşini
de uz industrial), maşini de rabotare, maşini
pentru asamblarea bicicletelor, maşini de daracit,
cleşti de tăiat (maşini), maşini de stanţat şi
filetare.
8. Unelte şi ustensile de mână acţionate manual,
ace de trasat (unelte manuale), aeratoare
pentru gazon (scule manuale), aeratoare pentru
gazon (unelte acţionate manual), unette agricole
manuale), alonje pentru scule de mâna,
amestecătoare de ciment acţionate manual,
amestecătoare (unelte manuale), aparate de
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tuns animale (acţionate manual), aparate de
feliat legume, aparate de şlefuit, acţionate
manual, aparate de sudură, non-electrice,
aparate de trefilat sârmă (scule manuale),
aparate de tuns animate, aparate de tuns
părul, electrice şi acţionate cu baterii, aparate
de tuns părul, non-electrice, aparate electrice
pentru tuns (instrumente manuale), aparate
electrice pentru îndepărtarea firelor de pe
ţesături (instrumente manuale), bandă cu cârlig
pentru tragerea cablurilor, atomizoare acţionate
manual, de uz industrial sau comercial, bare
de extensie pentru unelte manuale, barde
(scule manuale), bare de tăiat (scule de
mână), baroase, baroase (scule manuale), barzi,
berbeci (unelte manuale), unelte de bobinare,
burghie, burghie de zidărie pentru unelte
manuale, burghie elicoidaie destinate utilizării
cu scule cu acţionare manuală, burghie pentru
dulgheri, burghie rotative (unelte acţionate
manual), burghie (lunete manuale), buterole
(scule), cadre de ferăstraie de mână, cadre
de ferăstraie pentru metale acţionate manual,
capete de şurubelniţă pentru unelte de mână,
capete de unelte ascuţite, cârlige manuale,
cavile de matisit, cazmale (unelte), centuri
pentru unelte, chei combinate cu clichet cap
flexibil, chei de bujii, chei cu clichet (scule
manuale), chei pentru filiere, chei pentru filtre
de ulei, chei pentru prezoane, chei pentru
tarozi acţionate manual, chei pentru ţevi,
chei reglabile, chei tubulare, chei universale,
ciocane, ciocane de lemn şi baroase, cleme
de prindere (scule manuale), cleme utilizate la
susţinerea pieselor de prelucrat, cleşti, etichete
(unelte), coame, coase actiononate manual,
inele pentru coase, cosoare, concasoare pentru
piatră (unelte acţionate manual), cosoraşe,
cricuri manuale (unete manuale), instrumente
pentru culesul fructelor, cultivatoare de grădina
cu trei dinţi, cultivatoare manuale pentru
grădinărit, cuţit de rindea, discuri abrazive
pentru şlefuit (componente de unelte acţionate
manual), dispozitive acţionate manual pentru
tăierea ţevilor, dispozitive de curăţat boabele
de porumb, acţionate manual, dispozitive de
curăţat cartofi (cuţite), dispozitive de curbat
ţevi (unelte acţionate manual), dispozitive de
fixare pentru tâmplărie şi dogărie, dispozitive
de nituire acţionate manual, dispozitive pentru
ascuţirea burghielor (cu acţionare manuală),
dispozitive pentru răspândirea îngrăşămintelor
(manuale), extractoare (scule), fălci din
metal pentru menghine, feliatoare, acţionate
manual, ferăstraie acţionate manual pentru
nituri, fierăstraie coadă-de-şoarece (unelte
acţionate manual), ferăstraie cu coardă (unelte
acţionate manual), ferăstraie de mână, ferăstraie

mecanice (scule manuale), unelte manuale
de grădinărit, greble, grape acţionate manual,
harpoane, filiere inelare, inserţii de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, instrumente
acţionate manual, instrumente de ascuţit,
instrumente de fixare şi îmbinare, instrumente de
tăiat ţevi, întinzătoare de fire şi benzi metalice
(scule), lame de ferăstraie, leviere, lame (scule),
lopeţi, macete, maiuri (instrumente manuale),
mandrine (scule), mânere de mecanisme cu
clichet, maşini de găurit, maşini de frezat
lunete acţionate manual, maşini de pulverizare
(unelte acţionate manual) de uz agricol pentru
pulverizarea insecticidelor, maşini de tăiat,
maşini de teşit (unelte de mână), maşini
de tocat, acţionate manual, maşini de tuns,
maşini pentru demontat şi tăiat sârma (acţionate
manual), maşini pentru tăiat plăci ceramice
(unelte acţionate manual), matriţe de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, matriţe de
decupat (unelte acţionate manual), menghine,
mistrii, mojare pentru pisat, pânze de ferăstraie
de mână, patente pentru sârmă (scule manuale),
perii de sârmă (unelte acţionate manual), perii
din oţel lunete de mână), piele de ascuţit, pistoale
de călăfătuire, pile (scule), pompe acţionate
manual pentru pomparea apei din fântâni,
pompe de aer, acţionate manual, pompe de
desfundat ţevi [unelte acţionate manual], pompe
de gresat, pompe de gresat [acţionate manual],
pompe de mână, pompe pentru lichide (acţionate
manual), port-matriţe (scule manuale), raboteze,
raclete, răngi, răzuitoare, rindele, săpăligi,
satâre, sule, acţionate manual, seceră (unelte
acţionate manual), seturi de tacâmuri, sfredete
(scule), spatule (unelte manuale), stanţe (unelte
manuale), scule, şurubelniţe, tacâmuri, cuţite
de bucătărie şi ustensile de tăiat de bucătărie,
târnăcoape, topoare, toporişti, unelte acţionate
manual pentru dezizolarea cablurilor, unelte
manuale pentru tăiere, găurire, şlefuire, ascuţire
şi tratarea suprafeţei, unelte manuale şi
instrumente pentru tratarea materialelor şi
pentru construcţie, reparaţie şi întreţinere, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică:
unelte pentru ridicat (cricuri): vârfuri de burghie
manuale.
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, administrarea vânzărilor,
comandă computerizată de stoc, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
de comenzi online, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata in legătura cu articolele
din clasa 7 si 8 , primirea, prelucrarea
şi gestionarea comenzilor (lucrări de birou),
publicitate, prezentarea produselor prin toate
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mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servidi de import export, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de produse (cu excepţia transportului acestora),
permiţând dienţior să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste produse, astfel de servidi
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

(210) M 2021 04127
(151) 24/05/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

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

(540)

S SPORT

(531) Clasificare Viena:
24.17.09; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
2271C), negru

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

9. Programe de calculator, descărcabile,
aplicaţii software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
broșuri, fotografii (tipărite), ilustrații, materiale
tipărite.

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.

41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. 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).

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.

───────
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CO., LTD., STR. 286, PANGYO-
RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP.1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011694,
ROMANIA

(540)

Winter i*cept ION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

12. Anvelope pentru automobile, anvelope
pentru biciclete, carcase pentru anvelope
pneumatice, huse pentru anvelope, anvelope
pentru motociclete, petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, camere
de aer pentru biciclete, camera de aer
pentru motociclete, camere de aer pentru
anvelope pneumatice, camere de aer pentru
roţile autovehiculelor, camere de aer pentru
pneurile autovehiculelor, plase de bagaje pentru
vehicule, anvelope pneumatice, truse pentru
repararea camerelor de aer, jante pentru roţile
vehiculelor, huse pentru şei de biciclete, huse
pentru şei de motociclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor, segmenţi de frână
pentru vehicule, amortizoare pentru vehicule,
portschiuri pentru automobile, crampoane pentru
anvelope, ţinte pentru anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculelor, anvelope solide pentru
roţile vehiculelor, benzi de rulare pentru
reşaparea pneurilor, şenile (suprafeţe de rulare)
pentru vehicule, şenile (suprafeţe de rulare)
tip tractor pentru vehicule, anvelope fără
camere pentru biciclete, anvelope fără camere
pentru motociclete, supape pentru anvelopele
vehiculelor, pneuri pentru roata vehiculului.

───────

(210) M 2021 04129
(151) 24/05/2021
(732) ANTENA TV GROUP, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, BUCURESTI/1, ROMANIA

(540)

[SPORT]

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.08;
26.13.25

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
2271C), negru

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

9. Programe de calculator, descărcabile,
aplicaţii software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor

(210) M 2021 04128
(151) 24/05/2021
(732) HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
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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.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare /servicii educaţionale/
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. 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).

───────

(210) M 2021 04130
(151) 24/05/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, B-DUL.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BF BEAUTIFOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde (pantone
2300C, 2299C), portocaliu (Pantone
4012C), mov (Pantone 2062C), galben

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

9. Programe de calculator, descărcabile,
aplicaţii software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite.
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
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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.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. 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).

───────

(210) M 2021 04131
(151) 24/05/2021
(732) ALVANDA EUROPE SRL, STR.

IULIU MANIU, NR.10, AP.1, JUD.
BIHOR, MUNICIPIUL ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

A ALVANDA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06

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

clase:
9. Software, aplicatii software descărcabile,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software de asistență, software
de calculator descărcabil, software interactiv,
software pentru tehnologia afacerilor, pachete
de software, software colaborativ, software
de administrare de afaceri, software de
gestiune a datelor, software pentru analiza
datelor de afaceri, software pentru servere
de aplicații, aplicaţii software descărcabile,
programe de calculator înregistrate, programe
de controlare a proceselor, software pentru
gestionarea proceselor de afaceri (BPM),
software CMS (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru gestionarea
conținutului la nivel de întreprindere (ECM),
programe informatice pentru administrarea
bazelor de date, software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul reţelelor
informatice globale, software de navigare pe
reţele infob rmatice globale, software de
calculator pentru căutarea de date, software
pentru căutarea şi recuperarea de informaţii
printr-o reţea de calculatoare, programe de
calculator pentru accesarea, rasfoirea si
cautarea in bazele de date online, aplicatii mobile
descărcabile, software de calculator folosit ca
interfaţă de programare a aplicaţiilor (API),
aplicaţie software pentru servicii de reţele sociale
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prin internet descărcabilă, software pentru
mesagerie on-line, software pentru sisteme de
operare pe calculator, aplicaţii software pentru
telefoane mobile descărcabile, software pentru
telefoane mobile.
35. Servicii de publicitate,marketing şi
promovare, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, închiriere de spaţiu
publicitar pe internet, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, baze de date în sisteme
informatice, informaţii pentru afaceri, planificarea
afacerilor, estimare în afaceri comerciale,
consultanţă în afaceri, analiza statisticilor de
afaceri, cercetare în domeniul afacerilor şi
cercetare de piaţă, servicii de consultanţă în
afaceri, analiză de afaceri, cercetare şi servicii
de informare, compilarea de date statistice
privind afacerile, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea globală
de calculatoare, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, căutare de informaţii
în fişiere informatice, pentru terţi, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile şi serviciile prestate de terţi online
pe internet, servicii de furnizare de informaţii
online prin intermediul unui registru comercial,
furnizarea, pe internet, de informaţii din registre
de afaceri şi comerciale, coordonare,pregătire
şi organizare de expoziţii şi târguri comerciale
în scopuri comerciale şi publicitare, consultanţă
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, consiliere în afaceri
privind francizarea, servicii de comerţ cu
amănuntul şi de comerţ cu amănuntul online
referitoare la vânzarea produselor desemnate
in clasa 9, activitate de informare, consultanţă
privind toate serviciile de mai sus.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, dezvoltare de software, creare
de software, inginerie de software informatic,
consultanță în domeniul programelor de
calculator, proiectare de software, elaborare
de programe pentru calculator și proiectare
de software, creare şi dezvoltare de
software în domeniul aplicaţiilor mobile,
programare software pentru dezvoltare de
site-uri web, software ca serviciu (SaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, găzduire de date, fişiere, aplicaţii
şi informaţiicomputerizate, cloud computing,
stocarea electronică adatelor, găzduirea site-
urilor de internet (site-uri web), găzduire de

spaţii web online pentru terţi, pentru partajare de
conţinut online.

───────

(210) M 2021 04132
(151) 24/05/2021
(732) CONSTANTIN ALEXANDRU

MANOLE, STR. ION HELIADE
RĂDULESCU 7, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900251, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Dor de Mare Residence

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

36. Închiriere de apartamente, administrare de
închiriere de apartamente, agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente), servicii
de listare de proprietăți imobiliare pentru
închirierea de case și închirierea de
apartamente, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri,
închirieri de locuințe (apartamente), închirieri de
apartamente, garsoniere și camere.
43. Cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), servicii de cazare temporară, furnizare
de cazare temporară, servicii de cazare
hotelieră, servicii ale agențiilor de cazare, servicii
de cazare în stațiuni turistice, rezervare de locuri
de cazare pentru călători, asigurare de spații
de cazare pentru turiști, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, servicii de agenții de turism
privind spațiile de cazare, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță.

───────
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(210) M 2021 04133
(151) 24/05/2021
(732) FLORIN-MIHAI BORDAS, STR.

MIHAI EMINESCU, NR. 42, AP. 1,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

VAMA CHALET
Bungalow & Relax

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.07; 05.03.11

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

clase:
41. Furnizare de instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilitati sportive, închiriere de
echipament sportiv, închiriere de echipament
sportiv pentru ciclism, inclusiv biciclete.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri,pensiuni), servicii de bar, servicii de
pensiune, rezervări la pensiuni, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering, servicii de motel, servicii
hoteliere, servicii de restaurant, închirierea de
locuinte pentru cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, servicii de case de
vacanţă.

───────

(210) M 2021 04134
(151) 24/05/2021
(732) RECRUTARE DEMN SRL, STR.

NR.118, SAT ŞEUŞA, JUD.
ALBA, COMUNA CIUGUD, ALBA,
ROMANIA

(540)
Ospitalierii

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

35. Actualizarea informațiilor publicitare într-o
bază de date computerizată, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
afișaj, administrare în materie de activități
de marketing, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, campanii de marketing,
colectarea de informații privind publicitatea,
compilare de anunțuri publicitare, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizare pe internet, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizarea pe pagini
web de internet, compilare de statistici
privind publicitatea, căutare de sponsorizare,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, creare de texte publicitare,
creare de texte publicitare și în scop
promoțional, cronică publicitară, dezvoltare
de campanii promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, editare și actualizare de texte
publicitare, furnizare de servicii publicitare,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe internet, marketing afiliat, marketing
destinat unui anumit scop, marketing digital,
marketing direct, plasare de reclame, plasarea
de anunțuri publicitare pentru terți, prezentare de
firme pe internet și în alte medii de comunicare,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, promovare de evenimente
speciale, promovare de competiții și evenimente
sportive, promovare de produse și servicii pentru
terți, promovarea afacerii (publicitate), publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
în format electronic, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
publicitate, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, publicitate online,
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abonament la un pachet media de informații,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, consiliere cu privire la
produse de consum, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, organizare de abonamente la mijloace
de informare, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, prelucrare electronică a
comenzilor, realizarea abonamentelor la servicii
telematice, telefonice și informatice (internet),
recrutare de personal, servicii de recrutare,
servicii de consultanță în recrutare, plasare
și recrutare de personal, publicitate pentru
recrutare de personal, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, organizare și
coordonare de târguri de recrutare, consultanță
în materie de recrutare a angajaților.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele dec\t cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, organizarea
spectacolelor, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de evenimente
muzicale, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, publicare
de ghiduri, hărți de călătorie, registre cu
orașe și liste online, pentru uzul călătorilor,
nedescărcabile, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire.

───────

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
BUCUREȘTI, 013714, ROMANIA

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

(540)

GRAF DRACULA
SPECIAL BIER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.01; 24.01.13;
26.11.25

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

32. Bere, bere fără alcool, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere cu suc de
fructe.

───────

(210) M 2021 04135
(151) 24/05/2021
(732) HEINEKEN ROMÂNIA S.A.,
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(210) M 2021 04137
(151) 24/05/2021
(732) KLAUSENBURG FOOD SRL, STR.

FĂGET NR. 16, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI NR.144, BL. ST2,
SC. B, AP. 46, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Le Grand Chef

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.11; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.14

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

clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, supe și baze de supă,
extracte din carne, concentrate pentru supă,
extracte din carne, extrase aromate din friptură
de carne de vită, prafuri pentru supe, fructe
deshidratate, fructe confiate, chipsuri de legume,
cipsuri din fructe, crochete alimentare, conserve
de fructe, conserve de legume, conserve
și murături, fructe de pădure, conservate,
înlocuitori
de carne pe bază de legume, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, gustări pe
bază de fructe confiate, hribi, uscați, măsline
preparate, la conservă, măsline uscate, nuci
uscate, semințe comestibile, roșii conservate,
sucuri de legume pentru gătit, extracte din
legume pentru gătit (sucuri), produse lactate,
băuturi pe bază de produse lactate, băuturi pe
bază de lapte, iaurt, frișcă, lapte, brânzeturi,
budinci pe bază de lapte.

30. Condimente, condimente alimentare,
mirodenii (condimente), extracte de condimente,
amestecuri de condimente, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, condimente, condimente
pentru pizza, sare, mirodenii, arome și
condimente, condimente alimentare pe bază de
ketchup și sos tip salsa.
32. Sucuri de legume (băuturi), sucuri de
fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
concentrate de sucuri de fructe, sucuri de fructe
utilizate ca băuturi, băuturi non-alcoolice din
fructe și sucuri de fructe, bere, apă (băuturi).

───────


