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Cereri Mărci publicate în 09/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05664 02/08/2021 TOTALMED SRL TOTALMED APARATURA

MEDICALA

2 M 2021 05665 02/08/2021 TOTALMED SRL TOTALMED

3 M 2021 05671 02/08/2021 RISYKEN GRAND LUKI STARS

4 M 2021 05708 02/08/2021 DANIEL MATES White Cab

5 M 2021 05709 02/08/2021 ALBU FLORIN - REMUS MIRA AUCTION ESTATE &
LUXURY

6 M 2021 05710 02/08/2021 HYPERICUM IMPEX S.R.L. DOCTORUL NATURII ÎN CASA
TA

7 M 2021 05711 02/08/2021 FITERMAN PHARMA SRL ALLÉMED

8 M 2021 05712 02/08/2021 FITERMAN PHARMA SRL ALLÉDREN

9 M 2021 05713 02/08/2021 SC VELROM SRL Chef Papa

10 M 2021 05714 02/08/2021 SHOP SANATATE SRL e pastila

11 M 2021 05715 02/08/2021 ID FRANCESCA ATELIER SRL Vital Market

12 M 2021 05719 02/08/2021 DOMENIILE BLAGA SRL B

13 M 2021 05720 02/08/2021 SC BANGSONIC SRL Ionna ORGANIC

14 M 2021 05721 02/08/2021 FUNDAȚIA HERA PENTRU
FAMILIE

hera Fundația pentru sănătate
emoțională

15 M 2021 05722 02/08/2021 FUNDAȚIA HERA PENTRU
FAMILIE

AFECT Festival imperfect

16 M 2021 05723 02/08/2021 LAURUL SA Înnebunitor de bun

17 M 2021 05724 02/08/2021 SC SLIM FIT & BEAUTIFUL SRL SLIM FIT FOR LIFE BY ILONA
GRIGORE

18 M 2021 05726 02/08/2021 LAURUL SA NUMAI SIROP

19 M 2021 05727 02/08/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one PLAZA ATHENEE

20 M 2021 05728 02/08/2021 VULCAN RESIDENTIAL PARK
SRL

VULCAN RESIDENCE

21 M 2021 05729 02/08/2021 KARTALI PROD SRL CHEAPY PUFULEȚI CU SARE
KARTALI PROD

22 M 2021 05730 02/08/2021 SC AVENTURA LIFE TRIP SRL to go
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(210) M 2021 05664
(151) 02/08/2021
(732) TOTALMED SRL, STR.

REPUBLICII NR. 127, JUDEŢ
BRAŞOV, SANPETRU, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

TOTALMED
APARATURA MEDICALA

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 24.13.02; 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 05665
(151) 02/08/2021
(732) TOTALMED SRL, STR.

REPUBLICII NR. 127, JUDEŢ
BRAŞOV, SANPETRU, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
TOTALMED

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2021 05671
(151) 02/08/2021
(732) RISYKEN GRAND, STR. SG.

JIANU DUMITRU NR. 28. JUDEȚ
OLT, IZBICENI, OLT, ROMANIA

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

(540)
LUKI STARS

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

16. Hârtie absorbantă, hârtie aspră (pentru
toaletă), hârtie igienică, hârtie parfumată pentru
dulapuri, hârtie pentru șervețele, prosoape
de hârtie, prosoape de hârtie pentru mâini,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
prosoape din hârtie, role de bucătărie (hârtie),
role de hârtie igienică, șervete din hârtie de uz
cosmetic, șervetele de masă din hârtie, șervețele
de hârtie, șervețele de masă din hârtie, șervețele
de toaletă din hârtie, șervețele de unică folosință,
șervețele din celuloză, șervețele de hârtie pentru
uz casnic, șervețele din celuloză de uz casnic,
șervețele din hârtie pentru față, hârtie, hârtie
igienică pentru toaletă, hârtie igienică de toaletă,
hârtie igienică sub formă de rolă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: hârtie absorbantă,
hârtie aspră (pentru toaletă), hârtie igienică,
hârtie parfumată pentru dulapuri, hârtie pentru
șervețele, prosoape de hârtie, prosoape de
hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, prosoape din hârtie, role de
bucătărie (hârtie), role de hârtie igienică, șervete
din hârtie de uz cosmetic, șervetele de masă
din hârtie, șervețele de hârtie, șervețele de
masă din hârtie, șervețele de toaletă din hârtie,
șervețele de unică folosință, șervețele din
celuloză, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
șervețele din celuloză de uz casnic, șervețele din
hârtie pentru față, hârtie, hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică
sub formă de rolă.

───────
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(210) M 2021 05708
(151) 02/08/2021
(732) DANIEL MATES, STRADA

TRANSILVANIA NR. 14, ETAJ 4,
AP. 12, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

White Cab

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 05709
(151) 02/08/2021
(732) ALBU FLORIN - REMUS, STR.

GRUIA NR. 28A, ET.1, AP. 118,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MIRA AUCTION
ESTATE & LUXURY

(531) Clasificare Viena:
03.07.02; 27.05.01; 26.01.16

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 05710
(151) 02/08/2021
(732) HYPERICUM IMPEX S.R.L.,

STR. GUTINULUI NR.3A, JUD.
MARAMURES, BAIA SPRIE,
435100, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMURES
, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
DOCTORUL

NATURII ÎN CASA TA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Producție de programe radiofonice și de
televiziune

───────

(210) M 2021 05711
(151) 02/08/2021
(732) FITERMAN PHARMA SRL, STR.

MOARA DE FOC, NR. 35, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)
ALLÉMED

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

3. Preparate cosmetice, produse cosmetice,
geluri cosmetice, articole de toaletă
nemedicinale, produse cosmetice nemedicinale,
parfumuri şi uleiuri esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi şi materiale de pansat, dezinfectanţi.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de informare
a consumatorilor, servicii de comerţ, servicii
de comerţ în legătură cu preparate cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu produse
cosmetice, servicii de comerţ în legătură cu
geluri cosmetice, servicii de comerţ în legătură
cu articole de toaletă nemedicinale, servicii
de comerţ în legătură cu produse cosmetice
nemedicinale, servicii de comerţ în legătură cu
parfumuri şi uleiuri esenţiale, servicii de comerţ
în legătură cu preparate farmaceutice, medicale
şi veterinare, servicii de comerţ în legătură
cu preparate sanitare pentru scopuri medicale,
servicii de comerţ în legătură cu substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, servicii de comerţ în
legătură cu suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, servicii de comerţ în legătură cu
plasturi şi materiale de pansat, servicii de comerţ
în legătură cu dezinfectanţi.

───────

(210) M 2021 05712
(151) 02/08/2021
(732) FITERMAN PHARMA SRL, STR.

MOARA DE FOC, NR. 35, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)
ALLÉDREN

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

3. Preparate cosmetice, produse cosmetice,
geluri cosmetice, articole de toaletă
nemedicinale, produse cosmetice nemedicinale,
parfumuri şi uleiuri esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi şi materiale de pansat, dezinfectanţi.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de informare
a consumatorilor, servicii de comerţ, servicii
de comerţ în legătură cu preparate cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu produse
cosmetice, servicii de comerţ în legătură cu
geluri cosmetice, servicii de comerţ în legătură
cu articole de toaletă nemedicinale, servicii
de comerţ în legătură cu produse cosmetice
nemedicinale, servicii de comerţ în legătură cu
parfumuri şi uleiuri esenţiale, servicii de comerţ
în legătură cu preparate farmaceutice, medicale
şi veterinare, servicii de comerţ în legătură
cu preparate sanitare pentru scopuri medicale,
servicii de comerţ în legătură cu substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, servicii de comerţ în
legătură cu suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, servicii de comerţ în legătură cu
plasturi şi materiale de pansat, servicii de comerţ
în legătură cu dezinfectanţi.

───────
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(210) M 2021 05713
(151) 02/08/2021
(732) SC VELROM SRL, STRADA

LAMINORULUI, NR. 56A, JUDEŢ
DÂMBOVIŢA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Chef Papa

(531) Clasificare Viena:
02.09.12; 27.05.01; 27.05.17; 24.15.01

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

30. Făină şi preparate facute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2021 05714
(151) 02/08/2021
(732) SHOP SANATATE SRL, STR.

MORII NR. 126, BIROU NR.3, ET.1,
SAT HALCHIU, JUDETUL BRASOV,
COM. HALCHIU, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) NED PROTECT CONSULTING -
N.P.C., O.P.1 C.P. 298, BRASOV,
500500, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

e pastila

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate pentru albit si alte substante pentru
spalat, preparate pentru curatate, lustruire,
degresare si slefuire, sapunuri, parfumerie,
uleiuri esentiale, cosmetice, lotiuni pentru par,
produse pentru ingrijirea dintilor.
5. - produse farmaceutice şi de uz uman si
veterinar, produse sanitare de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, suplimente nutritive, suplimente
dietetice pentru uz uman şi veterinar,
suplimente dietetice destinate a completa o
dietă normală sau a avea beneficii asupra
sănătăţii, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi.produse
chimico-farmaceutice pentru copii si in
special pudre medicinale, dezodorizanti,
săruri medicinale pentru picioare, măști
cosmetice medicinale. suplimenti alimentari si
medicamente de tip otc(cu eliberare fara reteta).
30. Cafea, ceai, cacao si inlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, faina si preparate facute din
cereale, paine, produse de patiserie si cofetarie,
inghetata comestibila, zahar, miere, sirop de
melasa, drojdie, praf de copt, sare, mustar, otet,
sosuri(condimente), mirodenii, gheata.
35. - publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
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în general ,in special cu produse specifice
clasei 5, servicii privind strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate în
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice,( de exemplu magazine online cum
ar fi farmacii online pentru produsele din clasa
5), vânzare prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, import-export,
servicii specifice agenţiilor de publicitate, ca şi
servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă sau distribuirea de mostre.

───────

(210) M 2021 05715
(151) 02/08/2021
(732) ID FRANCESCA ATELIER SRL,

STR. VALEA CASCADELOR
NR. 21T, HALA 6-7, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Vital Market

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 02.09.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru inchis
(Pantone 289C), roz (Pantone 1925C)

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

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
ingrijirea dintilor, parfumuri, uleiuri esentiale,
preparate de albire si alte substante de spalare,
preparate de curatare, lustruire, degresare si
abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante si alimente dietetice

adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dintilor,
ceara dentara, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2021 05719
(151) 02/08/2021
(732) DOMENIILE BLAGA SRL, SAT

FINTEŞTI NR. 435, JUDEŢUL
BUZĂU, COMUNA NĂENI, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

B

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 03.07.04

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat.
30. Ceai, cafea, cacao.
31. Produse agricole, horticole.
32. Bere, ape minerale și gazoase.
33. Vinuri, băuturi alcoolice cu excepția berii.
34. Tutun, articole pentru fumători.
35. Publicitate.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────
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(210) M 2021 05720
(151) 02/08/2021
(732) SC BANGSONIC SRL, STR.

PRELUNGIREA FOLTANULUI NR.
73F, JUDEŢUL GALAŢI, COMUNA
VÂNĂTORI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Ionna ORGANIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02

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

30. Aromatice(uleiuri esențiale), arome pentru
prajituri(uleiuri esențiale), creme cosmetice,
preparate cosmetice pentru ingrijirea pielii,
cosmetice, uleiuri esentiale/eterice, arome
pentru băuturi, arome alimentare, extracte din
plante pentru scopuri cosmetice, extracte de flori,
apa parfumata, sapun, terpene, preparate pentru
tratarea acneei, pilule antioxidante, supresante
ale apetitului, pilule pentru suprimarea apetitului,
ceai anti astmic, preparate balsamice pentru
scopuri medicinale, saruri de baie pentru
scopuri medicinale, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicinale, digestice pentru
scopuri farmaceutice, medicamente pentru
acopuri medicinale, elixire, esteri pentru
scopuri farmaceutice, faina pentru scopuri
farmaceutice, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicinale, extracte din plante pentru scopuri
medicinale, preparate medicale pentru slăbit,
infuzii medicinale, ceai medicinal, uleiuri
medicinale, ierburi medicinale, medicamente
pentru ameliorarea constipatiei, medicamente
de uz uman, cannabis pentru scopuri medicinale,
marijuana pentru scopuri medicinale, alifii pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice, extracte din plante
pentru scopuri farmaceutice, propolis pentru
scopuri farmaceutice, chipsuri din fructe, uleiuri
alimentare, legume procesate, fructe procesate,
anason, preparate aromatice alimentare, cafea,
condimente, flori sau frunze folosite ca
substituente pentru ceai, faina nerafinata/faina,
îndulcitori naturali, zahar de palmier, orez, ceai,

bauturi pe baza de ceai, faina de tapioca,
tapioca, cafea neprajita.

───────

(210) M 2021 05721
(151) 02/08/2021
(732) FUNDAȚIA HERA PENTRU

FAMILIE, STR. MICA NR. 6,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

hera Fundația pentru
sănătate emoțională

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de afaceri referitoare
la furnizarea de sponsorizări, căutare de
sponsorizare, servicii de relații cu publicul,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, regruparea în
beneficiul tertilor, a unei game diverse de
produse (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii pot fi furnizate de magazine de vanzare
cu amănuntul, puncte 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, servicii de comercializare
in spatiu fizic si/ sau online, cu amanuntul
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si/sau cu ridicata a produselor proprii si ale
tertilor, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
comenzilor de cumpărare, furnizarea unei piețe
on-line pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, producerea de
evenimente live, informații în materie de
divertisment, administrare (organizare) si
coordonare de activități culturale, administrare
(organizare) si coordonare de activitati
de divertisment, ateliere organizate în
scopuri culturale, administrare (organizare) de
concursuri, conferințe, expoziții și seminarii,
coordonare de divertisment în domeniul artei
spectacolului, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
activități culturale, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, furnizare
de instalații de joacă pentru copii, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct
ale unui grup muzical, furnizare de instalații
pentru divertisment, furnizare de săli amenajate
pentru activități de recreere, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale si
educative, organizarea de ateliere de educație
psiho-emoțională, organizare de carnavaluri,
organizare de activități recreative, organizare
de activități de divertisment, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de evenimente musicale, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de spectacole, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
petreceri, organizare de gale, organizare
de festivități în scopuri culturale, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, organizare de tururi ghidate,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de concursuri de frumusețe,
organizarea de baluri, organizare și prezentare
de spectacole, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), planificarea de recepții
(divertisment), punere la dispoziție de săli de
divertisment, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, furnizarea de publicații
electronice on-line și muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizarea de
facilități de recreere și divertisment, reprezentații
în direct susținute de grupuri muzicale, agenții

de rezervare pentru bilete la concerte și bilete la
teatru, servicii de rezervare de bilete și agenții
de bilete pentru concerte și alte evenimente,
servicii de agenție de bilete furnizate online, prin
telefon, telefon mobil și prin intermediul punctelor
de vânzare a biletelor, organizare de conferințe,
organizare de ateliere și seminarii, formare
privind sănătatea și starea de bine, organizarea
și conducerea de simpozioane, workshop-uri,
seminarii, colocvii cu scop cultural, educațional
și de divertisment, organizarea și coordonarea
de forumuri educaționale personale, servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, asistență profesională individualizată
(coaching), servicii oferite de ateliere de formare,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, consultanță în domeniul formării și
perfecționării, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri prin corespondență,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire pentru tineri și adulți, coordonare
de festivaluri de film, proiecții de filme
cinematografice, prezentare de filme, închirierea
de filme cinematografice, producții de film, altele
decât filmele publicitare, divertisment prin filme.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane şi
animale, servicii de psihologie, examinare,
consiliere, asistenta psihologică, servicii de
terapie, furnizare de informații referitoare la
psihologie, furnizarea de centre de reabilitare
pentru persoanele cu tulburări psihice, oferire de
tratamente psihologice, servicii de psihoterapie,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, terapie asistată
de animale, terapie prin artă.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/08/2021

(210) M 2021 05722
(151) 02/08/2021
(732) FUNDAȚIA HERA PENTRU

FAMILIE, STR. MICA NR. 6,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AFECT Festival imperfect

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de afaceri referitoare
la furnizarea de sponsorizări, căutare de
sponsorizare, servicii de relații cu publicul,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, regruparea în
beneficiul tertilor, a unei game diverse de
produse (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii pot fi furnizate de magazine de vanzare
cu amănuntul, puncte 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, servicii de comercializare
in spatiu fizic si/ sau online, cu amanuntul
si/sau cu ridicata a produselor proprii si ale
tertilor, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
comenzilor de cumpărare, furnizarea unei piețe
on-line pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, producerea de
evenimente live, informații în materie de

divertisment, administrare (organizare) si
coordonare de activități culturale, administrare
(organizare) si coordonare de activitati
de divertisment, ateliere organizate în
scopuri culturale, administrare (organizare) de
concursuri, conferințe, expoziții și seminarii,
coordonare de divertisment în domeniul artei
spectacolului, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
activități culturale, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, furnizare
de instalații de joacă pentru copii, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct
ale unui grup muzical, furnizare de instalații
pentru divertisment, furnizare de săli amenajate
pentru activități de recreere, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale si
educative, organizarea de ateliere de educație
psiho-emoțională, organizare de carnavaluri,
organizare de activități recreative, organizare
de activități de divertisment, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de evenimente musicale, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de spectacole, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
petreceri, organizare de gale, organizare
de festivități în scopuri culturale, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, organizare de tururi ghidate,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de concursuri de frumusețe,
organizarea de baluri, organizare și prezentare
de spectacole, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), planificarea de recepții
(divertisment), punere la dispoziție de săli de
divertisment, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, furnizarea de publicații
electronice on-line și muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizarea de
facilități de recreere și divertisment, reprezentații
în direct susținute de grupuri muzicale, agenții
de rezervare pentru bilete la concerte și bilete la
teatru, servicii de rezervare de bilete și agenții
de bilete pentru concerte și alte evenimente,
servicii de agenție de bilete furnizate online, prin
telefon, telefon mobil și prin intermediul punctelor
de vânzare a biletelor, organizare de conferințe,
organizare de ateliere și seminarii, formare
privind sănătatea și starea de bine, organizarea
și conducerea de simpozioane, workshop-uri,
seminarii, colocvii cu scop cultural, educațional
și de divertisment, organizarea și coordonarea
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de forumuri educaționale personale, servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, asistență profesională individualizată
(coaching), servicii oferite de ateliere de formare,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, consultanță în domeniul formării și
perfecționării, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri prin corespondență,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire pentru tineri și adulți, coordonare
de festivaluri de film, proiecții de filme
cinematografice, prezentare de filme, închirierea
de filme cinematografice, producții de film, altele
decât filmele publicitare, divertisment prin filme.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane şi
animale, servicii de psihologie, examinare,
consiliere, asistenta psihologică, servicii de
terapie, furnizare de informații referitoare la
psihologie, furnizarea de centre de reabilitare
pentru persoanele cu tulburări psihice, oferire de
tratamente psihologice, servicii de psihoterapie,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, terapie asistată
de animale, terapie prin artă.

───────

(210) M 2021 05723
(151) 02/08/2021
(732) LAURUL SA, STR. GARII NR. 1,

JUDEȚUL ARAD, GURAHONT,
317145, ARAD, ROMANIA

(540)
Înnebunitor de bun

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 05724
(151) 02/08/2021
(732) SC SLIM FIT & BEAUTIFUL SRL,

STR. EMIL RACOVIŢĂ NR. 26B,
VILA 27, CAMERA 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

SLIM FIT FOR LIFE
BY ILONA GRIGORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.02;
29.01.03

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

clase:
44. Aplicare de produse cosmetice pe corp,
aplicarea produselor cosmetice pe față,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 05726
(151) 02/08/2021
(732) LAURUL SA, STR. GĂRII NR. 1,

JUD. ARAD, GURAHONT, 317145,
ARAD, ROMANIA

(540)
NUMAI SIROP

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea şi
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/08/2021

(210) M 2021 05727
(151) 02/08/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

one PLAZA ATHENEE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
281 C), alb

(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
comercială, 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, asistenţă în afaceri, management
şi 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, furnizarea de 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 fişierelorconsultanţă 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
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de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
imobiliara, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietatile
imobiliare, servicii de consultanta privind
proprietatile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare și de
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 05728
(151) 02/08/2021
(732) VULCAN RESIDENTIAL PARK

SRL, CALEA FLOREASCA
NR. 169A, FLOREASCA 169,
CLADIREA A, SECTIUNEA
A5.1, BIROUL NR. 46, ETAJUL
5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
VULCAN RESIDENCE

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

36. Asigurări, servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare), administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, evaluări de imobiliare, evaluări
de proprietăți imobiliare, agenții imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluări privind
designul de clădiri, împrumuturi financiare
pentru amenajarea casei, consultanță privind
investițiile rezidențiale, consiliere referitoare la
ipoteci pentru proprietăți rezidențiale, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale.
37. Construcţii de clădiri, construirea de zone
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri comerciale, curățarea
clădirilor rezidențiale, reparaţii, reparaţii clădiri,
servicii de instalaţii, supervizarea construcţiilor
pe şantier, supervizare (conducere) de
lucrări de construcţii, informaţii în domeniul
construcţiilor, furnizare de informaţii în domeniul
construcţiilor, servicii de informaţii şi consultanţă
cu privire la construcţii, furnizarea de
informaţii în domeniul reparaţiilor, amenajare
teritorială pentru construcţii, amenajare de
terenuri (construcţii), servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale.

───────
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(210) M 2021 05729
(151) 02/08/2021
(732) KARTALI PROD SRL, STR.

SOVEJA NR.108, BL.38A, SC.A,
ET.P, AP.2, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

CHEAPY PUFULEȚI CU
SARE KARTALI PROD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.05.03; 01.03.02; 26.01.01

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

30. Produse snacks preparate pe bază de
porumb, produse pentru gustări preparate
din făină de porumb, produse pentru gustări
conținând în principal cereale, produse pentru
gustări preparate din amidon de porumb,
pufuleți.

───────

(210) M 2021 05730
(151) 02/08/2021
(732) SC AVENTURA LIFE TRIP

SRL, STR. M17 NR. 16B, JUD.
CONSTANȚA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

to go

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.07.12; 11.03.02;
09.07.17

(591) Culori revendicate:verde deschis,
negru, galben, verde închis, roșu, alb

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

30. Ciocolată, cafea, băuturi pe bază de cafea.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────


