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Cereri Mărci publicate în 10/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05543 03/08/2021 UNOM DESIGN SRL UNOM

2 M 2021 05639 03/08/2021 CRISTIAN-MARIAN DUMITRU InSound Minimal

3 M 2021 05647 03/08/2021 VAG AUTO GROUP SRL Vag Auto Group Shop-Online

4 M 2021 05717 03/08/2021 EASYMOM SRL EASYMOM

5 M 2021 05731 03/08/2021 SC LIFE CONCEPT MEDICAL
SRL

LIFE CONCEPT

6 M 2021 05732 03/08/2021 QUALIS PROPERTIES SA MODULIS

7 M 2021 05733 03/08/2021 GRADINA DE VARA BOEMA
SRL

BINIȘTE ȘI CAI

8 M 2021 05734 03/08/2021 ENOVO MARKET ONLIN ROBOTHUB

9 M 2021 05735 03/08/2021 CORNIANU DRĂGAN RODICA GAŞCA Yupp-ha-ha & Poveşti
tra-la-la

10 M 2021 05736 03/08/2021 THE HAIR INDUSTRY SRL CROSSXCHECK ACADEMY

11 M 2021 05737 03/08/2021 EMANUEL LAZAR Capilforte

12 M 2021 05738 03/08/2021 MUNCH EUROPE KFT MUNCH

13 M 2021 05739 03/08/2021 AIEVEA BOTANICA S.R.L. AIEVEA BOTANICA

14 M 2021 05740 03/08/2021 GRUPUL MEDIA CAMINA
((GMC)

RADIOAVENTURA ZU

15 M 2021 05741 03/08/2021 MARIA-MIRABELA BUCUR-
SABĂU

Uclass

16 M 2021 05742 03/08/2021 GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) SRL

MIŞCAREA ZU MIŞCAREA
PENTRU MIŞCARE

17 M 2021 05743 03/08/2021 ATRIUM CONSTRUCTII SI
DEZVOLTARE IMOBILIARA SRL

ATRIUM IMOBILIARE

18 M 2021 05744 03/08/2021 RODICA NEAGU TESALYS

19 M 2021 05745 03/08/2021 ONEIRO ARC GARDEN SRL O'gradá

20 M 2021 05746 03/08/2021 DIANA CHIRIȚĂ
ADRIAN CHIRIȚĂ
RUXANDRA CHIRIȚĂ
AUGUSTIN CHIRIȚĂ

Cireșarii

21 M 2021 05747 03/08/2021 PROFESIONAL GLOBAL
PRESS SRL

LM

22 M 2021 05748 03/08/2021 CESLAV CIUHRII NEWTONE laboratories

23 M 2021 05749 03/08/2021 EMIL-LAURENTIU TOFAN Mici La Tofan
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 05750 03/08/2021 STELLAR EVENTS SRL IT'S A TRAP

25 M 2021 05751 03/08/2021 ADRIAN-CLAUDIU SÎNA FORTÉ

26 M 2021 05752 03/08/2021 ȚUINEA DANIELA SEMIDA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

SAFFRODERM

27 M 2021 05753 03/08/2021 D.V.R PHARM SRL EMO DETOX by DVR

28 M 2021 05754 03/08/2021 D.V.R. PHARM SRL APETIT DETOX by DVR

29 M 2021 05755 03/08/2021 D.V.R. PHARM SRL PLURI DETOX by DVR

30 M 2021 05756 03/08/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one ATHENEE

31 M 2021 05757 03/08/2021 D.V.R. PHARM SRL EMO POZITIV by DVR

32 M 2021 05758 03/08/2021 Q.F. LABORATORIES SRL Viroclar by QF

33 M 2021 05759 03/08/2021 Q.F. LABORATORIES SRL Imunoclar by QF

34 M 2021 05760 03/08/2021 Q.F. LABORATORIES SRL Vermoclar by QF

35 M 2021 05761 03/08/2021 POLISANO
PHARMACEUTICALS SRL

DIAFREE

36 M 2021 05762 03/08/2021 Q.F. LABORATORIES SRL QF Kids by QF

37 M 2021 05763 03/08/2021 Q.F. LABORATORIES SRL Giardiclar by QF

38 M 2021 05764 03/08/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one ATHENEE PLAZA

39 M 2021 05765 03/08/2021 GELU COVRIGELU SRL Gelu COVRIGELU'

40 M 2021 05766 03/08/2021 AQUA BILBOR S.R.L. IZVOARELE CĂLIMANI

41 M 2021 05767 03/08/2021 C&CD SRL 5 CONTINENTS HOME H5C

42 M 2021 05768 03/08/2021 KRONSTADT INSTALATII
SERVICE SRL

YHI ENERGY
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(210) M 2021 05543
(151) 03/08/2021
(732) UNOM DESIGN SRL, STR.

ABRUD, NR.1, CAMERA 1,
BL.R2, SC.2, ET. PARTER, AP.21,
JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810411, BRĂILA, ROMANIA

(540)

UNOM

(531) Clasificare Viena:
02.01.01

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

42. Servicii de proiectare, servicii IT.
───────

(210) M 2021 05639
(151) 03/08/2021
(732) CRISTIAN-MARIAN DUMITRU,

STR. MIHAIL TARNOVEANU NR.
58A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

InSound Minimal

(531) Clasificare Viena:
03.07.05; 27.05.01; 27.05.17

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

41. închirierea echipamentelor audio, servicii
de disc jockey, producţia de muzica,
planificarea de petreceri, servicii de studiouri de
înregistrare, compunerea de melodii, închirierea
de inregistrari sonore, închirierea de decor
pentru scenă.

───────

(210) M 2021 05647
(151) 03/08/2021
(732) VAG AUTO GROUP SRL, STR

ENACHE SANDU NR. 72C,
SECTOR 2, BUCURESTI, 023064,
ROMANIA

(540)

Vag Auto Group Shop-Online

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 18.01.09; 29.01.12

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

9. Adaptoare stereo pentru automobile,
echipamente audio pentru automobile.
11. Becuri cu led pentru automobile, corpuri de
iluminat pentru automobile.
12. Parasolare pentru automobile, torpedouri
pentru automobile, dispozitive adaptate de
fixare a pieselor de automobile de caroseria
automobilelor.

───────
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(210) M 2021 05717
(151) 03/08/2021
(732) EASYMOM SRL, STR. SIRIUS, NR.

13, CAMERA 1, AP. 3, JUDETUL
TIMIS, SAT DUMBRĂVIȚA,
COMUNA DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

EASYMOM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.07.09; 01.01.05

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

10. Suzete pentru bebeluși, biberoane pentru
bebeluși, biberoane, cleme pentru suzete,
dispozitive pentru calmarea durerilor provocate
de erupția dinților, dispozitive pentru masaj
gingival pentru bebeluși, dispozive de închidere
pentru biberoane, inele pentru erupția dentară,
jucării care zornăie cu inele pentru dentiție
încorporate, pahare cu cioc pentru alimentare
(de uz medical), linguri antivărsare pentru
administrarea medicamentelor la copii mici,
protecții pentru biberoane, recipiente pentru
biberoane, sticle pentru stocarea laptelui matern,
suzete de uz pediatric, suzete pentru nou-
născuți, tetine de biberon, tetine pentru hrănirea
sugarilor, tetine de unică folosință, tuburi pentru
alimentare intravenoasă, termometre de uz
medical, termometre electronice de uz medical,
termometre pentru măsurarea temperaturii
corporale, aspiratoare nazale, irigatoare nazale.
21. Cădițe pentru bebeluși, periuțe de dinți,
periuțe de dinți manuale, peri pentru periuțe de
dinți, periuțe de dinți care se pun pe degete
pentru bebeluși, pahare biodegradabile, pahare

degradabile, ustensile de bucătărie din silicon,
boluri pentru servit, boluri din silicon (vase),
boluri din silicon (recipiente de uz casnic), boluri
din bambus, boluri, boluri din plastic (vase).
24. Prosoape pentru copii, prosoape de baie
pentru copii.
25. Încălțăminte pentru copii, îmbrăcăminte
pentru copii, haine pentru copii, salopetă
de copii, pantaloni pentru copii, pantaloni
pentru copii (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, bluzițe pentru
bebeluși, bluze, bermude, cămăși, ciorapi,
colanți, costume de baie pentru copii, costume,
costume de bebeluși, costume pentru copii
folosite în cadrul jocurilor de-a deghizatul, fulare
(îmbrăcăminte), fuste, geci, haine de stradă
pentru copii, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
jachete, maiouri, mănuși de iarnă, mănuși,
inclusiv cele din piele sau blană, paltoane,
pantaloni largi, pantaloni scurți, pantaloni sport,
pardesiuri, pulovere, rochii pentru sugari și copii
mici, sarafane, șorturi, șosete, șosete pentru
sugari și copii mici, trening (pantaloni de),
tricouri, banderole pentru cap, pălării, șepci
(articole de îmbrăcăminte), bavete din pânză,
bavete din material plastic pentru sugari, bavete,
cu excepția celor din hârtie, bavete pentru
copii (nu din hârtie), ghetuțe pentru bebeluși,
pantalonași pentru bebeluși, combinezoane
pentru bebeluși (îmbrăcăminte), chiloței pentru
bebeluși, sandale pentru bebeluși.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: foarfeci (forfecuțe)
de unghii, clești de unghii pentru copii,
suzete pentru bebeluși, biberoane pentru
bebeluși, biberoane, cleme pentru suzete,
dispozitive pentru calmarea durerilor provocate
de erupția dinților, dispozitive pentru masaj
gingival pentru bebeluși, dispozive de închidere
pentru biberoane, inele pentru erupția dentară,
jucării care zornăie cu inele pentru dentiție
încorporate, pahare cu cioc pentru alimentare
(de uz medical), linguri antivărsare pentru
administrarea medicamentelor la copii mici,
protecții pentru biberoane, recipiente pentru
biberoane, sticle pentru stocarea laptelui matern,
suzete de uz pediatric, suzete pentru nou-
născuți, tetine de biberon, tetine pentru hrănirea
sugarilor, tetine de unică folosință, tuburi pentru
alimentare intravenoasă, termometre de uz
medical, termometre electronice de uz medical,
termometre pentru măsurarea temperaturii
corporale, aspiratoare nazale, irigatoare nazale,
umbrele, umbrele, umbrele de soare, umbrele
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de soare, umbrele pentru copii, cădițe pentru
bebeluși, periuțe de dinți, periuțe de dinți
manuale, peri pentru periuțe de dinți, periuțe
de dinți care se pun pe degete pentru
bebeluși, prosoape pentru copii, prosoape de
baie pentru copii, încălțăminte pentru copii,
îmbrăcăminte pentru copii, haine pentru copii,
salopetă de copii, pantaloni pentru copii,
pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, bluzițe pentru
bebeluși, bluze, bermude, cămăși, ciorapi,
colanți, costume de baie pentru copii, costume,
costume de bebeluși, costume pentru copii
folosite în cadrul jocurilor de-a deghizatul, fulare
(îmbrăcăminte), fuste, geci, haine de stradă
pentru copii, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
jachete, maiouri, mănuși de iarnă, mănuși,
inclusiv cele din piele sau blană, paltoane,
pantaloni largi, pantaloni scurți, pantaloni sport,
pardesiuri, pulovere, rochii pentru sugari și copii
mici, sarafane, șorturi, șosete, șosete pentru
sugari și copii mici, trening (pantaloni de),
tricouri, banderole pentru cap, pălării, șepci
(articole de îmbrăcăminte), bavete din pânză,
bavete din material plastic pentru sugari, bavete,
cu excepția celor din hârtie, bavete pentru
copii (nu din hârtie), ghetuțe pentru bebeluși,
pantalonași pentru bebeluși, combinezoane
pentru bebeluși, chiloței pentru bebeluși, sandale
pentru bebeluși, pahare biodegradabile, pahare
degradabile, ustensile de bucătărie din silicon,
boluri pentru servit, boluri din silicon (vase),
boluri din silicon (recipiente de uz casnic), boluri
din bambus, boluri, boluri din plastic (vase),
marketing promotional, împărțirea de eșantioane
de produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclama, 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 05731
(151) 03/08/2021
(732) SC LIFE CONCEPT MEDICAL

SRL, STR. ARDELENI NR. 39,
CAMERA 1, ET. 5, AP. 15, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LIFE CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
02.09.15; 27.05.01; 04.05.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06

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

clase:
44. Servicii medicale. servicii de îngrijire
medicală, inclusiv medicină alternativă, îngrijire
sanitară și de înfrumusețare oferite de persoane
sau întreprinderi persoanelor, servicii de terapie,
respectiv fizioterapie și logopedie, servicii de
clinică medicală și servicii de analiză medicală
in scopui diagnosticării și tratamentului furnizate
de laboratoare medicale, precum examinările
cu raze X și prelevarea de probe de sânge,
furnizarea de sfaturi privind nutriția și dieta,
servicii de centru de sănătate.

───────
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(210) M 2021 05732
(151) 03/08/2021
(732) QUALIS PROPERTIES SA, STR

TRANSILVANIEI NR.21, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

MODULIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.02; 26.13.25

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

36. Servicii imobiliare.
───────

(210) M 2021 05733
(151) 03/08/2021
(732) GRADINA DE VARA BOEMA SRL,

STR. IULIU MANIU NR. 34, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

BINIȘTE ȘI CAI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.01; 03.03.01;
26.01.03; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07

(591) Culori revendicate:verde(Pantone
7723), maro (Pantone 466), alb

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare a turismului, promoții, conducerea
și administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la suvenirurile personalizate, organizare de
expoziții, târguri și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare.
39. Servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, închirierea cailor, depozitare, logistică
și transport, servicii de cărăușie, rezervări
de călătorii, însoțirea călătorilor, organizare
de excursii, ambalarea bunurilor, împachetare
de cadouri, ambalare, transport și livrare de
mâncare la domiciliu, livrare de alimente de către
bar, restaurant.
41. Organizare de evenimente, de seminarii,
conferințe, petreceri, spectacole, gale,
festivaluri, cursuri cu scop cultural educaţional
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şi de divertisment, organizare de evenimente
recreative, prezentarea de reprezentații live,
servicii de discotecă și servicii de cluburi,
planificare de petreceri, organizare de
divertisment pentru nunți, botezuri, zile
de naștere, planificare și coordonare de
petreceri, organizare de competiții sportive și
concursuri ecvestre, furnizarea serviciilor de
amuzament, dresajul animalelor, servicii de
camping (amuzament), servicii de antrenament
(instruire), organizare de competiții (educație și
amuzament), organizare de concursuri cu cai,
închiriere de cai pentru recreere, servicii oferite
de școală de călărie (instruire), organizarea de
cursuri de echitație, servicii oferite de tabere
pentru călărie, organizare de demonstrații în
scop de instruire, servicii recreative legate de
drumeții, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la drumeții montane, organizare de
expoziții pentru divertisment.
43. Servicii de alimentație publică și anume
bar, restaurant, cantină, cafenele, servicii ale
bistrourilor, servicii oferite de snack-bar-uri,
furnizarea de informații cu privire la restaurant,
terasă, grădină de vară, servicii de restaurant
cu servire la pachet, furnizarea de alimente
și băuturi, furnizare de facilități pentru nunți,
petreceri și dans, servicii de organizare de
banchete, servicii de cocktail bar, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
facilități de uz general pentru întâlniri, conferințe
și expoziții, servicii hoteliere, servicii de cazare
hotelieră, servicii de cazare temporară, servicii
de camping pentru turiști (cazare), închirieri de
spații de cazare temporară, servicii oferite de
tabere de vacanță (cazare), servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, servicii oferite de parcuri pentru
rulote, servicii de touroperatori pentru rezervarea
de cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionare de sosiri și plecări),
servicii de informare, consiliere, management
și consultanță referitoare la cele menționate
anterior.
44. Servicii de terapie asistată de animale
(hipo-terapie), servicii de potcovărie, servicii
de toaletare pentru cai, îngrijirea animalelor,
asistență veterinară.

───────

(210) M 2021 05734
(151) 03/08/2021
(732) ENOVO MARKET ONLIN, STR.

MATACHE DOBRESCU NR. 8, BL.
C3, ET. 4, AP. 109, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CAVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
ROBOTHUB

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

7. Perii pentru aspiratoare, accesorii pentru
aspiratoare de praf, pentru pulverizare de
parfumuri și dezinfectante, discuri de șlefuit
(piese pentru mașini), filtre de praf pentru
aspiratoare, filtre și pungi de praf pentru
aspiratoare, roboți de curățenie de uz casnic,
roboți pentru curățenie, roboți pentru menaj
de uz casnic, saci de aspirator din hârtie,
saci din plastic pentru aspiratoare, saci pentru
aspiratoare.
21. Lavete.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: perii pentru aspiratoare,
accesorii pentru aspiratoare de praf, pentru
pulverizare de parfumuri și dezinfectante, discuri
de șlefuit (piese pentru mașini), filtre de praf
pentru aspiratoare, filtre și pungi de praf
pentru aspiratoare, roboți de curățenie de uz
casnic, roboți pentru curățenie, roboți pentru
menaj de uz casnic, saci de aspirator din
hârtie, saci din plastic pentru aspiratoare,
saci pentru aspiratoare, lavete, 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
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de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 05735
(151) 03/08/2021
(732) CORNIANU DRĂGAN RODICA,

STR. DRUMUL FERMEI NR.
23, ET. 1, AP. 17, JUD. ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GAŞCA Yupp-ha-
ha & Poveşti tra-la-la

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
38. Servicii de telecomunicații, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, comunicații
prin telefoanele celulare, comunicații prin
terminalele de calculator, comunicații prin
rețelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, trimiterea
de mesaje, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului, difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
felicitărilor online, transmiterea fișierelor digitale,
transmisia video la cerere.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de parcuri de amuzament, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade, educație
de tip școală cu internat, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de club (divertisment
sau educație), antrenare (instruire), organizarea

și susținerea de concerte, organizarea și
susținerea conferințelor, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), sevicii de
editare video pentru evenimente, regizarea de
filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
furnizarea de informații în domeniul educație,
tehnoredactare computerizată electronică,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, producții de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
închirierea echipamentului pentru jocuri, servicii
de tabere de vacanță (divertisment), organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale în
persoană, interpretariat lingvistic, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, servicii de studiouri de film,
servicii de compoziție muzicală, producția de
muzică, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), raportare fotografică, fotografie,
prezentarea prestațiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, divertisment radio, producția
de programe radio și de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea de informații
cu privire la activitățile recreaționale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, pictură pe față, scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
producția de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
subtitrare, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, producții
de teatru, traducere, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────
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(210) M 2021 05736
(151) 03/08/2021
(732) THE HAIR INDUSTRY SRL,

STR.INVINGATORILOR NR.14A,
JUD. ILFOV, GLINA, 077105,
ILFOV, ROMANIA

(540)
CROSSXCHECK ACADEMY

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

41. Educație și instruire.
───────

(210) M 2021 05737
(151) 03/08/2021
(732) EMANUEL LAZAR, STR.

ARDEALULUI NR. 3 BL. 31B ET.2
AP. 5, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

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

(540)

Capilforte

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Balsam pentru tratarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, benzi de ceară
pentru îndepărtarea părului de pe corp,
ceară pentru coafarea părului, creme pentru
îngrijirea părului, gel pentru coafarea părului,

geluri pentru aranjarea părului, loțiune pentru
fixarea părului, loțiune permanentă pentru
ondularea părului, loțiuni de aranjare a
părului, loțiuni fortifiante pentru tratamentul
părului, loțiuni pentru îngrijirea părului,
loțiuni pentru ondularea părului, măști pentru
îngrijirea părului, ondularea părului (preparate
pentru -), pastă pentru coafarea părului,
preparate cosmetice pentru inhibarea creșterii
părului, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, preparate nemedicamentoase pentru
tratarea părului, de uz cosmetic, preparate
pentru descurcarea părului, preparate pentru
fixarea părului, preparate pentru îndreptarea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate pentru îngrijirea părului, nu de
uz medical, preparate pentru modelarea
părului, preparate pentru neutralizarea părului,
preparate pentru nuanțarea părului, preparate
pentru protecția părului împotriva soarelui,
preparate pentru vopsirea părului, produse
cosmetice pentru descurcarea părului, produse
de nuanțarea părului, produse de spălare a
părului și corpului, produse pentru aranjarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
produse pentru hidratarea părului, produse
pentru protejarea părului vopsit, produse pentru
protejarea părului colorat, ser pentru îngrijirea
părului, seturi pentru ondulația permanentă a
părului, spumă (produs de toaletă) folosită
în scopul aranjării părului, spume pentru
aranjarea părului, substanțe pentru oxigenarea
părului, tratamente de desecare a părului
de uz cosmetic, tratamente de menținere
a părului de uz cosmetic, uleiuri de baie
pentru îngrijirea părului, uleiuri pentru îngrijirea
părului, șampoane, șampoane anti-mătreață,
șampoane antimătreață, nu de uz medical,
șampoane de păr nemedicinale, șampoane de
uz personal, șampoane emoliente, șampoane
nemedicinale, șampoane pentru părul uman,
șampoane uscate, cremă nemedicinală pentru
tratarea scalpului, produse nemedicinale pentru
tratamentul scalpului
5. Preparate farmaceutice pentru îngrijirea
părului, preparate medicinale pentru stimularea
creșterii părului, preparate medicinale pentru
creșterea părului, produse de stimulare a
creșterii părului, produse medicamentoase
pentru îngrijirea părului, șampoane medicinale,
șampoane pediculicide, șampoane uscate
medicinale, tratamente medicinale pentru scalp,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
cu efect cosmetic, suplimente alimentare
medicinale, suplimente nutritive

───────
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(210) M 2021 05738
(151) 03/08/2021
(732) MUNCH EUROPE KFT, KLAUZÁL

TÉR 16. 3. EM. 20/B., BUDAPEST,
1072, UNGARIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI, NR. 7, ET 2, APT.
6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
MUNCH

(300)
Prioritate invocată:
M2102420/17-06-2021/HU

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

9. Software de calculator descărcabil, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, software descărcabil sub formă de
aplicație mobilă pentru comenzi și livrare de
alimente
43. Servicii de rezervare a meselor, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet

───────

(210) M 2021 05739
(151) 03/08/2021
(732) AIEVEA BOTANICA S.R.L., STR.

SLIVEN, NR. 30A, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(540)

AIEVEA BOTANICA

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.24

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

35. Consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume
cu privire la cosmetice, servicii de informare
și de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de publicitate pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de cosmetice pe bază de abonament, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare, studii de marketing în domeniul
produselor cosmetice, de parfumerie și de
înfrumusețare

───────

(210) M 2021 05740
(151) 03/08/2021
(732) GRUPUL MEDIA CAMINA ((GMC),

B-DUL FICUSULUI NR.44A, ETAJ
4, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

RADIOAVENTURA ZU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.01.18

(591) Culori revendicate:verde deschis,
galben, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, publicitate radiofonică,
publicitate online, agenții de publicitate, servicii
de publicitate.
38. Difuzare de programe radio, difuzare
de programe radio și de televiziune,
difuzare radiofonică de informații și alte
programe, difuzare de programe de radio
și televiziune interactive, radiodifuziune și
transmitere de programe radio, difuzarea de
muzică, transmitere de programe radio și de
televiziune.
39. Organizare de excursii cu autocarul.
41. Realizare de programe de divertisment
radiofonic, divertisment radiofonic, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii de
divertisment radiofonic și televizat, divertisment
interactiv, divertisment interactiv on-line, servicii
de divertisment interactiv, divertisment muzical,
spectacole muzicale, spectacole muzicale live,
producție de spectacole muzicale, prezentare de
spectacole muzicale, organizare de spectacole
muzicale, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizare de spectacole muzicale
în direct, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, prezentare de spectacole
în direct ale formațiilor muzicale, concerte
muzicale pentru radio, producere de concerte
muzicale, divertisment, divertisment în direct,
divertisment pe internet, divertisment on-line,
educație, divertisment și sport, planificarea
de petreceri (divertisment), divertisment de
tipul concertelor, organizare de competiții
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de excursii
pentru divertisment, divertisment de radio și
televiziune, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), divertisment de tipul curselor
automobilistice, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, servicii oferite de
tabere de vară (divertisment și educație),
activități de divertisment, sportive și culturale,
servicii de divertisment pentru marele public,
servicii de divertisment legate de sport, producție
și prezentare de programe de radio, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
activități sportive și de recreere, organizare de
evenimente de recreere, organizare de turnee de
recreere.

───────

(210) M 2021 05741
(151) 03/08/2021
(732) MARIA-MIRABELA BUCUR-

SABĂU, STR.APALINEI NR.106,
JUD MUREŞ, MUNICIPIUL
REGHIN, MUREȘ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR.PORII NR.152, SC.III, AP.96,
LOC. FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Uclass

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.07.22

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

35. Publicitate, organizare de concursuri in
scopuri publicitare, promovarea vânzării de
servicii (în numele terților) prin reclame
publicitare, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), marketing în cadrul
publicării de software, servicii de comerț cu
ridicata cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
software de calculator, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de asistență pentru
produse de larg consum cu privire la software,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii publicitare pentru cărți,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decat
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cele cu scop educativ si de instruire), servicii
de informații și consultanță pentru carieră (cu
excepția
consultanței educațională sau de formare),
organizare și coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri și expoziții virtuale online, cu
scop publicitar, publicitate on- line într-o rețea
informatizată, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, servicii privind
constituirea de rețele pentru îmbunătățirea
carierelor.
41. Furnizarea educației, educație și instruire,
organizare de conferințe, organizare de
conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, organizare de
seminarii și conferințe, formarea profesorilor
(instruire), servicii educative sub formă de cursuri
la nivel academic, coordonare de cursuri de
formare profesională, servicii de educație și
formare profesională, cursuri lingvistice, tabere
de vară (divertisment și educație), cursuri
de instruire în tabere educative, educație,
instruire, divertisment, activități sportive și
culturale, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente educative, servicii
educaționale de sprijin, servicii educaționale
pentru copii, servicii educaționale pentru
învățători, servicii educaționale și de instruire
lingvistică, servicii educaționale și de predare,
servicii educaționale de tip coaching, servicii
educaționale de furnizare a cursurilor de
educație, organizare de programe de instruire
pentru tineri, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri în vederea pregătirii pentru carieră,
pregătire pentru părinți în domeniul organizării de
grupuri de sprijin pentru părinți, instruire pentru
părinți cu privire la creșterea copiilor, organizare
de cursuri prin metode autodidactice, organizare
de cursuri de instruire tehnică, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, organizarea
de cursuri educative destinate studenților,
organizare de cursuri prin metode de învățare
programată, organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, organizare de ateliere
profesionale și cursuri de pregătire profesională,
organizare de cursuri prin metode de învățare
la distanță, organizare de cursuri de pregătire în
institute de învățământ, organizare și coordonare
de cursuri de zi pentru adulți, organizare
de cursuri de formare profesională cu privire
la calculatoare, organizare de cursuri cu
privire la pregătirea în domeniul administrativ,
furnizarea educației, servicii de consultanță în
domeniul educației, organizarea de congrese în
domeniul educației, servicii de consultanță în
domeniul educației antreprenoriale, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,

orientare profesională (consiliere în domeniul
educației sau formării, asigurare de testări
și evaluări în domeniul educației, furnizate
prin intermediul calculatorului, informații în
domeniul educației, furnizate on-line dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
activitați sportive și culturale, organizare de
concursuri educative, organizare de concursuri
pe internet, realizare de concursuri pe internet,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente de recreere.
42. Servicii de editare de programe de
calculator, servicii de editare pentru programe
informatice, servicii de consultanță în materie
de software de calculator folosit pentru editare,
furnizare de acces temporar la un software
online, care nu poate fi descărcat, în vederea
utilizării în procesele de editare și imprimare,
programare pentru calculatoare, programare de
software educativ, programare de echipamente
multimedia, programare de aplicații multimedia,
programare de pagini web, dezvoltare software,
programare și implementare, programare de
pagini web personalizate, programare de
software pentru telecomunicații, programare
de animații pe calculator, cercetare privind
programarea pe calculator, consultanță tehnică
privind programarea calculatoarelor.

───────

(210) M 2021 05742
(151) 03/08/2021
(732) GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC)

SRL, B-DUL FICUSULUI NR. 44A,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MIŞCAREA ZU MIŞCAREA
PENTRU MIŞCARE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 03.07.17;
26.01.03

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

clase:
35. Publicitate, publicitate radiofonică,
publicitate online, agenții de publicitate, servicii
de publicitate.
38. Difuzare de programe radio, difuzare de
programe radio și de televiziune, difuzare
radiofonică de informații și alte programe,
radiodifuziune și transmitere de programe radio,
difuzarea de muzică, transmitere de programe
radio și de televiziune.
41. Divertisment, divertisment radiofonic,
divertisment interactiv, divertisment în direct,
divertisment muzical, servicii de divertisment,
educație, divertisment și sport, servicii de
divertisment audio, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment interactiv on-
line, divertisment de tipul concertelor, servicii
de divertisment interactiv, organizare de
divertisment muzical, organizare de competiții
pentru divertisment, organizare de activități de
divertisment, divertisment de radio și televiziune,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de evenimente pentru divertisment,
coordonare de activități de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, divertisment
de tipul seriilor de concursuri, activități de
divertisment, sportive și culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, servicii
oferite de tabere de vară (divertisment și
educație), organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), servicii de divertisment pentru
marele public, activități sportive și de recreere,
organizare de evenimente de recreere, producție
și prezentare de programe de radio, spectacole
muzicale, spectacole muzicale live, producție de
spectacole muzicale, prezentare de spectacole
muzicale, organizare de spectacole muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
prezentare de spectacole în direct ale formațiilor
muzicale, organizare de competiții recreative,
organizare de competiții în scopuri recreative.

───────

(210) M 2021 05743
(151) 03/08/2021
(732) ATRIUM CONSTRUCTII SI

DEZVOLTARE IMOBILIARA
SRL, ALEEA INDUSTRIILOR,
NR. 5, BIROUL NR. 8, ETAJ 1,
JUDEŢ BUZĂU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)
ATRIUM IMOBILIARE

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

35. Promovarea comercială in domeniul
constructiilor, promovarea comercială pentru
imobiliare, promovarea vânzărilor, servicii
publicitare și de promovare in legatura
cu constructii, servicii publicitare și de
promovare in legatura cu imobiliare, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, organizare
și coordonare de licitații imobiliare, servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții, servicii administrative
referitoare la trimiteri către antreprenori generali
în construcții.
36. Investiții imobiliare, agenții imobiliare,
servicii imobiliare, afaceri imobiliare, gestionarea
investițiilor imobiliare, evaluări de proprietăți
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare,
planificare de investiții imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
închirieri de spații pentru birouri (imobiliare),
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, evaluarea financiară a
proprietății personale și imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii de
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management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de cercetare privind
achiziția de proprietăți imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, evaluare de cereri de despăgubire
pentru proprietățile imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), consultanță privind
bunuri imobiliare, furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, servicii de gestiune
a investițiilor imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru operații de
construcții, întocmire de rapoarte financiare
referitoare la proiecte de construcții.
37. Servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, servicii de construcții, construcții
civile, consultații pentru construcții, pregătirea
terenului pentru construcții, construcții de
clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
comerciale, informații în materie de construcții,
supraveghere a lucrărilor de construcții,
supervizarea construcțiilor pe șantier, lucrări
de construcții de inginerie civilă, furnizare de
informații în domeniul construcțiilor, construcții
de locuințe pe bază de comandă, servicii
ale contractanților generali în domeniul
construcțiilor, supravegherea construcțiilor
incluse în proiecte de inginerie civilă, servicii
de informații și consultanță cu privire la
construcții, ridicare de construcții temporare
pentru evenimente în aer liber, instalare de
utilități pe șantiere de construcții.

───────

(210) M 2021 05744
(151) 03/08/2021
(732) RODICA NEAGU, STR.

CERCETATORILOR NR. 8, BL. 32,
SC. 1, ET. 3, AP. 18, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
TESALYS

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

10. Pungi pentru colectarea deşeurilor biologice
periculoase.
35. Licitare,postare de afişe publicitare, oferirea
de informaţii comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale si de
afaceri, demonstratii cu produse, distribuirea de
esantioane, facturare, organizarea de expoziţii in
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor in mediile de comunicare, in scopuri
de comercializare cu amanuntul, comercializare
de sisteme integrate cu maruntire preliminară si
sterilizare cu abur a deşeurilor biologice.
37. Servicii de întretinere, mentenanta, reparaţii
pentru aparatele pentru colectarea deşeurilor
biomedicale.
39. Distribuţie de sisteme integrate cu maruntire
preliminară si sterilizare cu abur a deşeurilor
biologice, descarcare, manipulare a deşeurilor
biomedicale, depozitare.
40. Tratarea, procesarea deşeurilor biologice si
biomedicale.

───────

(210) M 2021 05745
(151) 03/08/2021
(732) ONEIRO ARC GARDEN SRL, STR.

ALEXANDRU CONSTANTINESCU
NR. 75, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

O'gradá

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 05746
(151) 03/08/2021
(732) DIANA CHIRIȚĂ,

HOHENSTAUFENSTR. 8, BERLIN /
RFG, 10781, GERMANIA
ADRIAN CHIRIȚĂ,
HOHENSTAUFENSTR. 8, BERLIN /
RFG, 10781, GERMANIA
RUXANDRA CHIRIȚĂ, STR. FR.
JOLLIOT-CURIE NR. 25, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050588, ROMANIA
AUGUSTIN CHIRIȚĂ, JAHNSTR.
7H, BAIERSDORF, 91083,
GERMANIA

(540)
Cireșarii

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 05747
(151) 03/08/2021
(732) PROFESIONAL GLOBAL PRESS

SRL, STR. ANTON BACALBAŞA
NR. 1, BL. 26, SC. 2, ET. 1, AP.
20, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.15.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 05748
(151) 03/08/2021
(732) CESLAV CIUHRII, STR. NICHITA

SMOCHINA NR.29, CHISINAU,
MD-2021, REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR.212, BL.212, SC.D,
AP.12, JUDETUL ARGES, PITESTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

NEWTONE laboratories

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 26.11.01

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 877C),
verde (Pantone 361C)

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

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinti nemedicinala,
parfumuri, uleiuri esentiale.
5. Preparate farmaceutice si veterinare,
substante si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, preparate sanitare, cum ar fi: preparate
sanitare pentru igiena personala, altele decat
articolele pentru toaleta, deodorante, altele decat
cele de uz uman sau veterinar, sampoane
medicinale, sapunuri, lotiuni si paste de dinti,
preparate chimice pentru igiena si dezinfectanti.
35. Publicitate, publicitate scrisa, publicitate
online, publicitate radio si televizata,
managementul afacerilor, administrarea
afacerilor.
42. Servicii stiintifice si tehnologice, precum si
servicii de cercetare, proiectare si de creeatie,
referitoare la acestea, servicii de analiza si
de cercetare industriala si design industrial,
servicii de control si de autentificare a calitatii,
proiectarea si dezvoltarea de componente
hardware si software pentru calculatoare,
servicii de cercetari medicale, farmaceutice si
farmacologice.
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igiena si de ingrijire a frumusetii pentru
oameni sau animale.

───────

(210) M 2021 05749
(151) 03/08/2021
(732) EMIL-LAURENTIU TOFAN, STR.

TINERETULUI NR. 80A, JUDETUL
GIURGIU, GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

Mici La Tofan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.12

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

29. Carne, peste, pasari de curte si vanat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate, uscate si gatite, jeleuri, gemuri,
compoturi, oua, lapte, branza, unt, iaurt si alte
produse lactate, uleiuri si grasimi alimentare.
35. Publicitate, regruparea in avantajul tertilor
a produselor specificate in clasa 29 (exceptand
transportul lor), permitand consumatorilor sa le
vada si sa le achizitioneze cat mai comod
prin magazine, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, administarea
afacerilor.
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara, servicii de catering, servicii
de carmangerie, servicii oferite de un restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bucatari personali, furnizarea de spatii pentru
organizarea de evenimente.

───────

(210) M 2021 05750
(151) 03/08/2021
(732) STELLAR EVENTS SRL, STR.

PUTUL LUI ZAMFIR NR 36, ETAJ
2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

IT'S A TRAP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 05751
(151) 03/08/2021
(732) ADRIAN-CLAUDIU SÎNA, BD.

BUREBISTA NR.2, BL.D14,
SC.2, ET.3, AP.39, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

FORTÉ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, preparate pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru
piele, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate și tratamente pentru păr, produse
cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice sub formă de creme, produse de
spălare a părului și corpului, serumuri de
înfrumusețare, seruri de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), uleiuri de baie și duș
(nemedicinale), uleiuri de față, apă micelară,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme și
loțiuni cosmetice, deodorante și antiperspirante,
preparate fitocosmetice, preparate pe bază de
colagen de uz cosmetic, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, pulverizatoare pentru corp,
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii și a
dinților.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să

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

───────

(210) M 2021 05752
(151) 03/08/2021
(732) ȚUINEA DANIELA SEMIDA

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. SLIVEN, NR. 30A, JUDETUL
ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

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

(540)

SAFFRODERM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.05.21

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

3. Produse cosmetice, cosmetice care conțin
acid hialuronic, cosmetice care conțin cheratină,
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cosmetice care conțin panthenol, cosmetice
colorate, cosmetice de îngrijire a frumuseții,
cosmetice decorative, cosmetice funcționale,
cosmetice nemedicinale, cosmetice pentru
bronzare, cosmetice pentru buze, cosmetice
pentru copii, cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, cosmetice pentru unghii, cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, cosmetice
(preparate -) pentru slăbire, cosmetice și
preparate cosmetice, cosmetice și produse de
toaletă nemedicinale, cremă cosmetica pentru
mâini, cremă cosmetică pentru piele, cremă cu
retinol de uz cosmetic, creme autobronzante
(cosmetice), creme balsam pentru pete (de uz
cosmetic), creme cosmetice, creme (cosmetice)
de corp pentru fermitate, creme cosmetice
de mâini, creme cosmetice pentru duș,
creme cosmetice pentru fata si corp, creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, creme cosmetice pentru piele uscată,
creme de noapte (cosmetice), creme de protecție
solară (cosmetice), creme fluide (cosmetice),
creme hidratante de uz cosmetic, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme pentru
corp (produse cosmetice), creme pentru față
de uz cosmetic, creme pentru față (produse
cosmetice), creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), creme pentru întreținerea
pielii de uz cosmetic, creme pentru mâini
de uz cosmetic, creme pentru recuperare
de uz cosmetic, creme pentru ten deschis
(de uz cosmetic), creme și loțiuni cosmetice,
creme tip cold cream de uz cosmetic, creme
tonifiante (produse cosmetice), emulsii faciale
(de uz cosmetic), extracte din plante de uz
cosmetic, farduri cosmetice, geluri cosmetice
pentru ochi, geluri de uz cosmetic, geluri
hidratante (produse cosmetice), geluri pentru
corp și față (cosmetice), lac de unghii de
uz cosmetic, lac de uz cosmetic, loțiuni
de uz cosmetic, măști cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical),
preparate cosmetice pentru păr și pielea capului,
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
preparate cosmetice pentru baie și pentru
duș, produse cosmetice, produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru
spălarea feței, produse cosmetice pentru uz
personal, produse cosmetice pentru baie (nu
cele medicale), produse cosmetice pentru păr,
produse cosmetice pentru duș, produse pentru
baie de uz cosmetic, produse pentru curățarea
feței (cosmetice), săpunuri cosmetice, ulei
pentru corp de uz cosmetic, uleiuri de baie
de uz cosmetic, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri

pentru corp (produse cosmetice), unguente
de uz cosmetic, șampoane, șampoane anti-
mătreață, șampoane antimătreață, nu de uz
medical, șampoane de păr nemedicinale,
șampoane de uz personal, șampoane emoliente,
șampoane nemedicinale, șampoane pentru
corp, șampoane pentru părul uman, șampoane
uscate, săpun solid pentru spălarea corpului,
săpunuri.

───────

(210) M 2021 05753
(151) 03/08/2021
(732) D.V.R PHARM SRL, STR. MILANO

NR.12, CAM.2, SAT PREJMER,
JUDETUL BRASOV, COMUNA
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
EMO DETOX by DVR

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
uleiuri esenţiale, parfumuri, preparate de albire și
alte substanţe de spălare preparate de curăţenie,
lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare preparate sanitare pentru scopuri
medicale substanţe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare
alimente pentru sugari suplimente dietetice de
uz uman si veterinar plasturi, materiale de
pansat dezinfectanti, produse pentru distrugerea
dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao orez, paste si taitei
tapioca și sago făină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie ciocolată,
înghețată, şerbeturi și alte glazuri comestibile
zahăr, miere, melasă drojdie, praf de copt sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate oţet,
sosuri.
35.  Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii și de publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────
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(210) M 2021 05754
(151) 03/08/2021
(732) D.V.R. PHARM SRL , STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, COM.
PREJMER, JUD. BRAŞOV, SAT
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
APETIT DETOX by DVR

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
și alte substanțe de spălare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pensat, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste și tăiței,
tapioca și sago, făină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, serbeturi și alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, meleasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oțet, sosuri.
35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 05755
(151) 03/08/2021
(732) D.V.R. PHARM SRL , STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, COM.
PREJMER, JUD. BRAŞOV, SAT
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
PLURI DETOX by DVR

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
și alte substanțe de spălare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare și abrazive.

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pensat, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste și tăiței,
tapioca și sago, făină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, serbeturi și alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, meleasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oțet, sosuri.
35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 05756
(151) 03/08/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)

one ATHENEE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.02

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#29284e)

(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, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
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de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in 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, 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,
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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 05757
(151) 03/08/2021
(732) D.V.R. PHARM SRL , STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, COM.
PREJMER, JUD. BRAŞOV, SAT
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
EMO POZITIV by DVR

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
și alte substanțe de spălare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pensat, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste și tăiței,
tapioca și sago, făină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, serbeturi și alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, meleasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oțet, sosuri.
35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 05758
(151) 03/08/2021
(732) Q.F. LABORATORIES SRL,

STR. MILANO NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Viroclar by QF

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
și alte substanțe de spălare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pensat, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste și tăiței,
tapioca și sago, făină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, serbeturi și alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, meleasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oțet, sosuri.
35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 05759
(151) 03/08/2021
(732) Q.F. LABORATORIES SRL,

STR. MILANO NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Imunoclar by QF

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
uleiuri esenţiale, parfumuri, preparate de albire
și alte substanţe de spălare, preparate de
curăţenie, lustruire, degresare și abrazive.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/08/2021

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste si taitei,
tapioca și sago, făină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, şerbeturi și alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri.
35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 05760
(151) 03/08/2021
(732) Q.F. LABORATORIES SRL,

STR. MILANO NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Vermoclar by QF

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
uleiuri esenţiale, parfumuri, preparate de albire
și alte substanţe de spălare, preparate de
curăţenie, lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste si taitei,
tapioca și sago, făină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, şerbeturi și alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri.

35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 05761
(151) 03/08/2021
(732) POLISANO PHARMACEUTICALS

SRL, ȘOS. ALBA IULIA NR. 156,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
DIAFREE

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

5. Suplimente alimentare și preparate dietetice
de uz medical, suplimente alimentare
medicinale, remedii naturale și farmaceutice.

───────

(210) M 2021 05762
(151) 03/08/2021
(732) Q.F. LABORATORIES SRL,

STR. MILANO NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
QF Kids by QF

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
uleiuri esenţiale, parfumuri, preparate de albire
și alte substanţe de spălare, preparate de
curăţenie, lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, plasturi, materiale
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de pansat, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste si taitei,
tapioca și sago, făină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, şerbeturi și alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri.
35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 05763
(151) 03/08/2021
(732) Q.F. LABORATORIES SRL,

STR. MILANO NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Giardiclar by QF

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
uleiuri esenţiale, parfumuri, preparate de albire
și alte substanţe de spălare, preparate de
curăţenie, lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste si taitei,
tapioca și sago, făină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, şerbeturi și alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri.
35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 05764
(151) 03/08/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)

one ATHENEE PLAZA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
281C), 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, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in 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
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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, 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.

───────
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(210) M 2021 05765
(151) 03/08/2021
(732) GELU COVRIGELU SRL, STR.

DORULUI NR. 1B, ET. 2 +
MANSARDĂ, AP. 3A, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR.
8, JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

Gelu COVRIGELU'

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.01.15; 29.01.13; 09.07.19

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#d88c2e), maro (HEX #571f0e), alb

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

30. Covrigi glazurați cu ciocolată, plăcinte,
plăcinte cu carne (preparate), deserturi
preparate (produse de patiserie), alimente
preparate din cereale, alimente preparate din
aluat, preparate pentru prăjituri, preparate pe
bază de cereale, gustări rapide preparate
cu grâu, amestecuri de copt gata preparate,
preparate alimentare pe bază de cereale, gustări
rapide preparate din grâu integral, preparate
din cereale care conțin tărâțe, preparate
pentru pregătirea blaturilor de pizza, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, produse pentru
gustări preparate din făină de orez, produse
pentru gustări preparate din făină de porumb,
produse pentru gustări preparate din făină de
cartofi, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, preparate aromatice pentru produse de
patiserie, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
conținând crème, produse de patiserie umplute
cu fructe, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse din patiserie congelate

umplute cu carne, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de patiserie din legume și
carne, produse de patiserie cu termen mare
de valabilitate, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie
cu semințe de mac, tarte, tarte glazurate, tarte
dulci sau sărate, pateuri (produse de patiserie),
prăjiturici uscate (patiserie), rulouri (produse de
patiserie), amestecuri preparate de patiserie,
chifle umplute, pâine și chifle, hamburgeri fiind
gătiți și introduși în chifle, chifle cu gaură în mijloc
(bagels), pizza, pizza împăturită (calzone), pizza
(preparată), amestecuri de pizza, aluat pentru
pizza, blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte în
prealabil, foi de plăcintă, hamburgeri cu brânză,
hamburgeri (sandvișuri), prăjituri cu brânză,
sandviș din brânză topită, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, sandvișuri,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști, hot
dog (sandvișuri), lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri cu carne
de pui, rulouri umplute, produse de patiserie,
amestecuri de patiserie, specialități de patiserie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor ), permiţând consumatorilor să
le achiziţioneze cât mai comod, prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
procesare administrativă a comenzilor de
cumpărare, de produse alimentare, trimiterea şi
primirea de comenzi de produse prin reţelele
de internet, intranet sau extranet, servicii de
gestionare comercială de programe de fidelitate
sau de carduri de fidelitate, servicii de fidelizare
a clientelei prin acţiuni promoţionale, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
prezentarea produselor alimentare, în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, publicitate, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau o
reţea globală de calculatoare.
43. Servicii contractuale de alimentație, servire
de alimente și băuturi, servire de mâncare
destinată consumului imediat, servire de
alimente și băuturi în internet-café, servicii de
catering, servicii ale barurilor, servicii oferite de
snack-bar-uri, servicii oferite de cafenele, servicii
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de restaurante fast-food, servicii de catering
mobil, servicii de fast food la pachet, servicii
în domeniul gustărilor, servicii de preparare a
alimentelor, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii de
consultanță cu privire la alimente, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la tehnici de
coacere, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, pregătirea
mâncărurilor, furnizare de informații cu privire
la prepararea alimentelor, servicii de bucătărie
mobila, servicii de pregătire a produselor de
panificație, servicii de pregătire a pâinii, servicii
de patiserie, produse de patiserie și cofetărie,
sandvișuri și preparate din cereale.

───────

(210) M 2021 05766
(151) 03/08/2021
(732) AQUA BILBOR S.R.L., STRADA 1

DECEMBRIE NR. 144-148, BIROUL
NR. 1, ETAJ 1, JUDEȚ ILFOV,
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

IZVOARELE CĂLIMANI

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (PANTONE
540C), bej

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 05767
(151) 03/08/2021
(732) C&CD SRL, STRADA

MITROPOLITUL FIRMILIAN NR.
1, JUDEȚ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

5 CONTINENTS HOME H5C

(531) Clasificare Viena:
01.05.01; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01

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

9. Dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
agende electronice, amplificatoare, aparate
de copiere, amplificatoare pentru vehicule,
amplificatoare pentru claviaturi, aparate de
captare a datelor, aparate de control multiport,
aparate de criptare digitale cu autosincronizare,
aparate de programare a timpului, aparate de
recunoaștere facială, aparate de înregistrare,
aparate pentru codificarea datelor, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate și
instrumente de codificare și decodare, aparate și
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instrumente multimedia, aparate și instrumente
radio, cabluri de semnal pentru it/av și
telecomunicații, aparate telematice, aparate
terminale telematice, aparatură de codificare,
atenuatori, becuri pentru semnalizatoare
(pentru aparatele de telecomunicații), becuri
indicatoare pentru aparate de telecomunicații,
aparate de demagnetizare pentru benzi
magnetice, blocnotesuri electronice, cd-
drivere pentru calculatoare, cititoare de
coduri de bare (decodoare), cititoare pentru
identificarea frecvenței radio (rfid), codificatoare,
codificatoare magnetice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, codoare optice,
compensatoare cu amplificator dublu,
compresoare de semnal, conectori multimedia
pentru vehicule, convertoare analogice,
convertoare de foarte înaltă frecvență,
convertor analog-digital, decodificatoare
electronice, decodoare, demultiplexoare,
dicționare electronice, digitizoare, digitizoare
electronice, dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, echipament și accesorii
pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), echipamente de comunicare,
dispozitive de automatizare pentru locuințe,
dispozitive de codificare, dispozitive de
decodificare, dispozitive de imagistică de
uz științific, dispozitive de montare pentru
camere, dispozitive de montare pentru
monitoare, dispozitive digitale de procesare a
semnalului vocal, dispozitive multifuncționale
care încorporează funcțiile de copiere și fax în
modul autonom, dispozitive pentru recunoaștere
vocală, dispozitive pentru schimbarea automată
a discurilor, dispozitive pentru stocarea de
date, doze de redare pentru aparate de
telecomunicații, echipamente de procesare a
semnalelor digitale, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
echipamente pentru colectarea de date,
emițătoare optice, etuiuri pentru telefoanele
celulare, expansoare audio, filtre color pentru
ecrane cu cristale lichide (lcd), generatoare de
date temporale, huse pentru agende electronice,
inele inteligente, inscriptoare dvd, jetoane de
securitate (dispozitive de criptare), jurnale
personale electronice, limitatoare de semnal,
lochuri electrice, lochuri electronice, masere
(amplificatoare de microunde), multiplexoare,
organizatoare electronice, panouri tft-lcd
(tranzistor cu peliculă subțire-ecran cu cristale
lichide), polițe adaptate pentru fixarea de
hardware pentru telecomunicații, potențiatoare
optice, preamplificatoare, procesoare de
modulație prin impulsuri codificate, procesoare
de voce, receptoare (pentru aparate de
telecomunicație), procesoare de vorbire,

receptoare optice, repetoare cu porturi multiple,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, scanere
cu intrare și ieșire digitală, senzori tactili
pentru ecranele capacitive, sintetizatoare de
frecvențe, sintonizatoare amplificatoare, sistem
de automatizare pentru clădiri, sisteme de
automatizare pentru case, stilouri magneto-
optice, suporturi de date pre-înregistrate
destinate utilizării cu calculatorul, suporturi de
fixare adaptate pentru calculatoare, suporturi
de fixare adaptate pentru monitoare de
calculator, suporturi pentru amplificatoare, table
electronice interactive whiteboard, tastaturi,
tastaturi fara fir, tastaturi multifuncționale,
tastaturi pentru direcționarea semnalelor audio,
video și digitale, terminale interactive cu ecran
tactil, terminale multimedia, terminale pentru
recepția semnalului, transformatoare acustice,
transmițătoare optice, transmultiplexoare, unități
de codificare electronice, unități de codificare
electronică, unități de control pentru
amplificatoare destinate utilizării în vehicule.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate.
14. Articole decorative (bibelouri sau bijuterii)
pentru uz personal, brelocuri placate cu metale
prețioase, brățări de identificare (bijuterii), bănuți
de aramă, cutii decorative fabricate din metale
prețioase, cutii din metale prețioase, cutii suvenir
din metale prețioase, discuri ceramice utilizate
ca jetoane valorice, gablonțuri din bronz, jetoane
metalice utilizate pentru transportul public,
lingou de aur, misbaha (mătănii), monede,
monede care nu sunt pecuniare, monede
comemorative, monede de colecție, monede
din aur, monede făcute din lingouri de aur,
mărgele pentru meditație, mătănii, obiecte de
artă confecționate din pietre prețioase, obiecte
de artă de argint, obiecte de artă din argint
emailat, ornamente din sau placate cu metale
prețioase sau semiprețioase sau pietre, sau
imitații ale acestora, statuete și figurine, din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, obiecte
de artă din aur emailat, obiecte de artă din
metal (metale prețioase), obiecte de artă din
metale prețioase, plăcuțe de identificare din
metal prețios, portchei fantezie din metale



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/08/2021

prețioase, seturi de monede pentru colecționari,
turmaline (pietre semiprețioase), bijuterii, casete
pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
instrumente pentru măsurarea timpului, pietre
prețioase, perle și metale prețioase și imitații
ale acestora, articole de bijuterie, articole
de bijuterie, instrumente de cronometrare ,
instrumente cronologice, produse de bijuterie.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, bannere din hârtie, batiste de hârtie,
bavete din hârtie, bavete din hârtie pentru
bebeluși, căptușeli parfumate pentru sertare,
căptușeli pentru sertare confecționate din hârtie
parfumată, dantelă de hârtie, decorațiuni de
hârtie pentru masă, fanioane de hârtie, fețe
de masă din hârtie, ghirlande de hârtie,
hârtie parfumată pentru dulapuri, hârtie pentru
raft, hârtie pentru sertare, parfumată sau
neparfumată, individualuri de masă din carton,
individualuri de masă din hârtie, lenjerie de
masă din hârtie, lenjerie de masă din hârtie,
pancarte din hârtie sau carton, prosoape de
hârtie, învelitori din hârtie pentru ghivecele de
flori, prosoape de hârtie pentru față, prosoape
din hârtie, pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, pungi pentru gătit în cuptorul
cu microunde, role de bucătărie (hârtie), saci
de gunoi din hârtie (pentru uz casnic), saci din
hârtie pentru coșul de gunoi, șervete de masă,
din carton, șervete din hârtie de uz cosmetic,
șervețele de hârtie, șervețele de hârtie de pus
sub cești, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
șervețele de toaletă din hârtie, șervețele de unică
folosință, șervețele din celuloză, șervețele din
hârtie, șervețele din hârtie pentru față, șervețele
pentru baie, stegulețe decorative din hârtie,
stegulețe din hârtie, suporturi absorbante de
unică folosință pentru animale de companie,
suporturi de hârtie pentru pahare de cocteil,
suporturi de masă pentru pahare, confecționate
din carton, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie, suporturi din hârtie
pentru pahare, suporturi din mucava pentru
pahare, traverse de masă din celuloză, traverse
de masă din hârtie.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, bastoane, umbrele
și parasolare, umbrele, umbrele de soare,

huse de arc, articole de piele vândute vrac,
blană artificială, blană de animale, blană
semiprelucrată, blănuri vândute vrac, piei de
bovine, carton imitație de piele, casete din
piele sau din piele artificială, centuri pentru
umeri, chingi din piele, crupe (părți ale
crupoanelor), curele de piele pentru bagaje,
curelărie (echipamente pentru soldați), curelărie
realizată din piele, curele de umăr, curele de
umăr din piele, curele din imitație de piele, curele
din piele, curele pentru patine, cutii de pălării
din imitație de piele, cutii din piele, etichete din
piele, foi din imitații de piele pentru manufacturi,
foi din piele pentru manufacturi, garnituri de
harnașament, garnituri din piele pentru mobile,
genti pentru articole de toaleta vandute goale,
hamuri de siguranță pentru copii, huse de
mobilă, din piele, huse din piele pentru arcuri,
imitații de piele vândute vrac, materiale din
piele, membrane de intestine de vițel, moleschin
(imitație de piele), piei de animale, piei tăbăcite,
imitații de piele, împletituri din piele, piele
brută sau semiprelucrată, piele de căprioară,
cu excepția celei pentru curățare, piele de
poliuretan, piele de șarpe, piele netăbăcită și
alte tipuri de piei prelucrate sau semiprelucrate,
piele pentru harnașamente, șnur de piele, piele
pentru mobilier, piele pentru pantofi, piele sau
imitație de piele, piele sintetică, port-carduri de
piele, port-carduri din imitație de piele, produse
din piele brută de ros pentru câini, recipiente
industriale din piele pentru ambalare, serviete
din piele, tefillin (filactere), șevro, șireturi din
piele, șnururi din piele, șnururi din piele pentru
legat sub bărbie, valve din piele, ținte decorative
pentru materiale din piele.
20. Adăposturi și paturi pentru animale,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în această clasă, ventile,
nu din metal, încuietori și chei, nu din metal,
accesorii din plastic pentru scări, adaptor de
stivuire (accesorii nemetalice), agățătoare de
oglinzi, nu din metal, balustrade pentru cadă,
care nu sunt confecționate din metal, bare
de duș, bare de plastic pentru scări, bare de
prindere pentru căzi de baie, nu din metal,
bare de prindere pentru duș, nu din metal,
bare maner, nemetalice, bare pentru draperii
de duș, brățări de identificare, nemetalice,
cobilițe, covorașe de protecție, detașabile,pentru
chiuvete, cuie pentru încălțăminte, nu din metal,
discuri și plăci de suport, nu din metal,
etichete din lemn pentru plante, etichete din
plastic, evantaie de mână, flori realizate din
batoane de trestie, forme confecționate din
materiale plastice pentru rame de fotografii,
forme confecționate din înlocuitori ai lemnului
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pentru rame de tablou, glisiere suspendate
de plafon din materiale nemetalice, suporturi
de șervețele (fixe) nemetalice, suporturi pentru
plante, suporturi suspendate pentru plante, nu
din metal, ventilatoare pentru uz personal,
care nu sunt electrice, bambus, bastoane de
bambus, carapace de broască țestoasă (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), chihlimbar,
bare de chihlimbar sintetic, coarne artificiale,
coarne de animal, coarne de cerb, coarne de
mamifere din familia cervidae, cochilii de melc
de mare, colți de fildeș (material neprelucrat
sau parțial prelucrat), coral (material neprelucrat
sau parțial prelucrat), corali, copite de animale,
corn brut sau semiprelucrat, dinți de animale,
fildeș, fildeș brut sau semiprelucrat, fildeș
vegetal, fân onigaya (material neprelucrat sau
parțial prelucrat), imitații de baga, muchii din
paie, oase de animale (material neprelucrat
sau parțial prelucrat), os de balenă, paie
împletite (cu excepția rogojinilor), răchită, cochilii
de scoici, sidef, sidef brut sau semiprelucrat,
sidef neprelucrat, spumă de mare, spumă de
mare (material neprelucrat sau parțial prelucrat),
împletituri de paie, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
mobilier de baie, oglinzi (sticlă argintată), paturi,
așternuturi, saltele și perne, rame, umerașe
și cuiere pentru haine, suporturi pentru haine
(mobilier) șimetalice pentru expunere (mobilier),
accesorii pentru dulapuri (nemetalice), accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal,
articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), articole pentru organizarea hainelor,
articole pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei
de pat), balansoare, banchete cu rafturi, bănci
de picnic, scaune înalte pentru bebeluși,
casete pentru chei, cartoteci (mobilier), plăci
de chihlimbar sintetic, cărucioare de servit
ceaiul, căptușeli pentru sertare, nu din metal,
covorașe pentru țarcuri de bebeluși, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, accesorii de interior
pentru garderobe, accesorii coșuri împletite,
coveți nemetalice, cufere nagamochi, cuiere
pentru cravate, cutii de depozitare pentru perne
(mobilier), cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor,
cutii pentru jucării (mobilier), dulăpioare, ecrane
de prezentare (mobilier), ecrane pentru șeminee
(mobilă), elemente de mobilier, fotolii umplute cu
polistiren (fotolii pară, fotolii puf), huse adaptate
pentru mobilier, huse pentru îmbrăcăminte
(garderobe), huse textile (adaptate) pentru
mobilier, leagăne pentru verandă, lăzi de
depozitare, măsuțe, panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri separatoare, perne
pentru scaune, piedestaluri, pufuri (mobilier),
rechizite de birou (mobilier), rafturi sub formă

de cutii, suporturi de umbrele, suporturi pentru
chei (mobilier), suporturi pentru flori, pentru
ceremonii, tablouri de agățat chei, țarcuri pentru
bebeluși, vitrine.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, aspersoare,
baghete pentru pulverizare pentru furtunurile de
grădină, bețe de sprijin pentru ghivece de flori,
boluri pentru decorațiuni florale, boluri pentru
flori, boluri pentru flori din metale prețioase,
capace din plastic pentru ghivece de flori, capete
de stropitori, coșuri de flori, coșuri pentru plante,
duze de furtun pentru stropit, duze din plastic
pentru pulverizare, duze pentru furtunuri, duze
pentru furtunuri de apă, farfurii și suporturi
pentru ghivece, farfurioare pentru ghivece de
flori, duze de furtunuri pentru stropit, ghivece
de ceramică, ghivece de flori, ghivece de flori
din porțelan, ghivece de flori pentru ritualuri,
ghivece de lut, ghivece de porțelan, ghivece
de sticlă, ghivece din ceramică, ghivece din
sticlă, ghivece din sticlă pentru flori, glastre
pentru plante, învelitori pentru ghivece de flori,
altele decât cele din hârtie, jardiniere, jardiniere
supraînălţate de grădină, mănuși de grădinărit,
perii pentru gazon, suporturi pentru plante
(aranjamente florale), pulverizatoare atașate la
furtunurile de grădină, pulverizatoare pentru
furtunuri de grădină, recipiente pentru compost,
de uz casnic, recipiente pentru flori, recipiente
pentru reamenajarea plantelor, seringi cu apă
pentru pulverizarea plantelor, seringi pentru flori,
seringi pentru grădină, seringi pentru plante,
seringi pentru seră, seringi pentru stropit flori
și plante, instrumente pentru stropire, robinete
pentru furtunuri de stropire, stropitori, suporturi
pentru buchete, suporturi pentru flori, suporturi
pentru ghivece de flori, terarii de apartament
(pentru animale), terarii de apartament (pentru
plante), terarii de interior pentru plante, tăvi cu
semințe pentru cultivare, tăvi pentru semințe,
vase de porțelan pentru plante, vase din
lut, vase pentru plante din material plastic,
vaze, vaze conice, vaze de flori din metale
prețioase, vaze din lut pentru podea, vaze
din piatră pentru podea, vaze din sticlă,
vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru
flori, vaze pentru podea, vaze, nu din metal
prețios, acvarii și vivarii, bare pentru prosoape,
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bazine (recipiente), boluri, boluri pentru bărbierit,
borcane pentru bile demachiante din bumbac,
capace din ceramică pentru cutii de șervețele,
capace pentru cutii de șervețele, castroane,
cădițe portabile pentru nou născuți, cădițe
pentru bebeluși, căzi, chiuvete, coșuri pentru
prosoape, cutii pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, cuve pentru clătit, dispensere
de șervețele pentru față, dispozitive pentru
săpun lichid, distribuitoare de bile demachiante
din bumbac, distribuitoare de lichide pentru
utilizare cu sticle, distribuitoare de prosoape
de hârtie, distribuitoare pentru cosmetice,
distribuitoare pentru săpun lichid (pentru uz
casnic), dozatoare de gel de duș, dozatoare
pentru creme de îngrijire a pielii, dozatoare
pentru șampon, etajere pentru cadă din material
plastic, inele pentru prosoape, lavoare (lighene,
nu părți ale instalațiilor sanitare), lavoare
pentru baie (chiuvete), pulverizatoare de parfum
(atomizatoare), rafturi pentru cosmetice, rafturi
pentru preparate de curățare a corpului, rafturi
pentru prosoape, recipiente pentru loțiuni,
goale, de uz casnic, recipiente pentru săpun,
savoniere, suporturi de pahare pentru baie,
suporturi de perete pentru săpun, suporturi
pentru cosmetice, suporturi pentru căzi de baie
portabile pentru bebeluși, suporturi pentru gel
de duș, suporturi pentru prosoape, vase din
ceramică, suporturi pentru hârtia de toaletă,
suporturi pentru perii de toaletă, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, adăpătoare
nemecanizate sub formă de distribuitoare
portabile de apă și de lichide pentru animale
de companie, adăpători, adăpători acționate de
animale domestice, alimentatoare nemecanizate
pentru animale, piepteni pentru animale,
biberoane pentru animale mici, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, boluri pentru peștișori, perii
pentru cai, colivii pentru păsări, căușe pentru
hrana canină, colivii pentru păsări domestice,
cuști de sârmă pentru animale domestice,
cuști metalice de uz casnic, cuști pentru
animale de companie, dispozitive de alimentare
pentru animale domestice acționate de acestea,
dispozitive de hrănire pentru animale pe care
animalele le pot acționa singure, dispozitive de
hrănire pentru păsări, dispozitive electronice de
hrănire pentru animale de companie, dispozitive
neelectrice pentru curățarea lăbuțelor animalelor
de companie, dispozitive pentru îndepărtarea
animalelor sălbatice, nu din metal, dispozitive
pentru îndepărtarea păsărilor, nu din metal,
distribuitoare de hrană pentru animale de
companie acționate de acestea, litiere pentru

animale, lopățele pentru curățarea litierelor
animalelor de casă, lopățele pentru îndepărtarea
excrementelor animalelor de companie, mănuși
pentru îngrijirea animalelor, mănușă de toaletat
animale de companie, ouă de ipsos puse în
cuibare, perii de dinți pentru animale, perii anti-
năpârlire pentru animale de companie, perii
de sârmă pentru cai, perii pentru animale de
companie, perii pentru toaleta animalelor de
companie, perii pentru îngrijirea animalelor, păr
de animale (perii și pensule), inele pentru păsări,
piepteni pentru animale domestice, produse
cu ultrasunete pentru îndepărtarea păsărilor,
recipiente de băut pentru animale, recipiente de
mâncare pentru animale de companie, recipiente
din plastic pentru distribuirea de mâncare
animalelor de companie, recipiente din plastic
pentru distribuirea de produse de băut animalelor
de companie, recipiente pentru hrana păsărilor,
scăldătoare pentru păsări, care nu sunt structuri,
stinghii pentru colivii de păsări, troace pentru
ovine, troacă pentru păsări domestice, tăvi de
plastic folosite ca litiere pentru pisici, țesale, vase
de băut pentru păsări domestice, vase pentru
mâncare pentru animale de casă.
24. Materiale textile, articole de menaj din
materiale textile, articole din materiale textile
impermeabile la bucată, articole din materiale
textile pentru șaluri și eșarfe (yashmagh)
pentru acoperirea capului, articole textile de
menaj confecționate din materiale nețesute,
articole textile nețesute, baldachine cu volane,
bannere, bannere din material textil sau plastic,
bannere din plastic, batiste din material textil,
batiste din materiale textile, decorațiuni de
perete, etichete din material textil, covorașe
de rugăciune, cuverturi matlasate din frotir,
cârpe de menaj pentru ștergerea paharelor,
drapele și fanioane textile, dubluri interioare,
dubluri interioare confecționate din pânze
nețesute, etichete din material textil, fanioane
(cu excepția celor din hârtie), huse pentru
mobilă, fanioane din material textil sau plastic,
fanioane din pâslă, fanioane textile, huse
textile detașabile pentru aparate electronice
(neadaptate și neajustate), lenjerie, lambrechine
textile, lenjerie de uz casnic, material plușat,
materiale pentru realizarea accesoriilor textile
pentru mobilier, înlocuitori de textile, materiale
textile decorative drapate, materiale textile
pentru casă, materiale textile pentru decorare
interioară, materiale textile cauciucate, materiale
textile confecționate din materiale sintetice,
materiale textile confecționate din pânză de
in, materiale textile pentru imprimare digitală,
materiale textile pentru mobilier, materiale textile
pentru steaguri și banderole, perdele scurte din
material textil, plase contra țânțarilor, produse
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textile de uz casnic, prosoape (textile) pentru
uz în bucătărie, prosoape textile pentru uscarea
părului, prosoape de bucătărie (materiale
textile), saci pentru saci de dormit (adaptați în
mod specific), șervete de unică folosință, textile
de ambalat alimente, textile căptușite, șervete
din material textil pentru uscat, textile pentru
perete, produse de filtrare din material textil.
25. Articole de încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte, accesorii pentru
păr(voaluri), articole de îmbrăcăminte
confecționate din blană, articole de
îmbrăcăminte
impermeabile, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii, articole de îmbrăcăminte pentru
călărie (altele decât pălăriile de călărie),
articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte termice, articole de
îmbrăcăminte confecționate din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte de exterior
pentru bebeluși, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, articole de îmbrăcăminte
pentru dans, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole purtate în jurul
gâtului, articole vestimentare pentru bărbați,
ascoturi (cravate), halate de baie, slip bărbătesc
de baie, bandane, baticuri, batiste de buzunar,
bavete cu mâneci, nu din hârtie, bavete din
material plastic pentru sugari, bavete din material
textil pentru persoane adulte care servesc
masa, bavete din pânză, bavete pentru copii
(nu din hârtie), bavete, cu excepția celor
din hârtie, bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), bentițe de protecție pentru
urechi, bermude, blazere, blugi, bluze, bluze
de antrenament, bluze de trening, blănuri,
bluze sport, bluzoane, boa (eșarfe din pene),
bolerouri, brâuri (imbrăcăminte), bretele pentru
bărbați, bretele pentru imbracaminte, broboade
(articole de îmbrăcăminte), burka, caftane,
cămăși, camizole de noapte, cape și pelerine,
capoate, cardigane, centuri cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), cămăși purtate peste
îmbrăcăminte, cămăși și furouri, căști de
protecție contra frigului pentru urechi (articole
de îmrăcăminte), căptușeli confecționate (piese
vestimentare), centuri din materiale textile
(îmbrăcăminte), chimonouri, ciorapi, colanți,
combinezoane, confecții, costume, corsete
pentru talie, costume bărbătești și taioare,
costume de baie, costume de bal mascat și

de halloween, costume de ploaie, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
costume populare (îmbrăcăminte), cravate,
curele (accesorii vestimentare), echipament
sportiv, egări, eșarfe, etole (blănuri), flanele,
fuste, fulare (îmbrăcăminte), fuste-pantalon,
gabardine, geci, ghete din piele întoarsă,
ghetre, glugi, gulere, haine de casă, haine
de stradă, haine din denim (jachete, pardesie
etc.), haine din lână, haine și jachete de
blană, haine tricotate, halate de baie, halate
de casă, hanorace, helănci, îmbrăcăminte cu
led-uri încorporate, îmbrăcăminte de sport (care
nu include mănușile de golf), îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
latex, îmbrăcăminte din hârtie, îmbrăcăminte din
piele, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcă minte
pentru bărbați, femei și copii, impermeabile,
indispensabili, jachete, jachete (îmbrăcăminte),
lenjerie intimă și de noapte, jachete sport,
jambiere, jeanși denim, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, lavaliere, maiouri, mantale,
mănuși, mitene, măști de față (articole de modă),
măști pentru ochi, paltoane, pantaloni, pălării din
hârtie folosite ca articole vestimentare, pălării
pentru petreceri (articole de îmbrăcăminte),
papioane, pardesiuri, pelerine, veste de pescar,
articole de îmbrăcăminte din piele, ponchouri,
pufoaice (articole de îmbrăcăminte), pulovere,
redingote, rochii pentru femei, salopete, șaluri,
șalvari, sarafane, sariuri, seturi de bluză și
jachetă, șorturi, șosete, șosete și ciorapi, taioare,
taioare-pantalon, topuri (articole vestimentare),
șube, trenciuri, tricotaje, treninguri (pentru
sport), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri, tricouri
imprimate, tunici, tutuuri, veste, voalete.
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale textile,
ace și ace cu gămălie pentru entomologie,
articole de păr (decorativ, fixare și protetice),
brelocuri (nu ca bijuterii sau pentru chei, inele
sau lanțuri), fructe, flori și legume artificiale.
28. Aparate de joacă pentru interior pentru copii,
aparate pentru jocuri video, jocuri electronice
de tip arcade și aparate de jocuri electronice,
aparate de jocuri electrice educaționale pentru
copii, aparate de prestidigitație, aparate pentru
jocuri, articole de joacă educative, articole
fantezie pentru petreceri, articole si echipament
de sport, ornamente pentru petrecere și pomi de
Crăciun artificiali, jucarii, jocuri, articole de joaca
si articole pentru petrecere.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administraţie comercială,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă
(promovare), servicii de publicitate, marketing și
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promovare, servicii de import-export, strângerea
la un loc în avantajul terţilor a produselor diverse,
in mod special a celor solicitate in clasele
9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau
online de produse diverse, servicii de magazin
fizic sau on-line de comerț cu amănuntul
şi/ sau cu ridicată, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul de
opere de artă furnizate de galerii de artă, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de scufundare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole

de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de șelărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecție acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu radiatoare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de igienă pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la blănuri sintetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu seifuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu acumulatori, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile pentru
gătit, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la hardware de calculator, servicii de comerț
cu ridicata cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata
în legătură echipamente electrocasnice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de șelărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la blănuri sintetice.

───────

(210) M 2021 05768
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(732) KRONSTADT INSTALATII

SERVICE SRL, STR. AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP. 1,
BIROUL 1, PARTER, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

YHI ENERGY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03; 26.01.01

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

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate cu plata per click, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, asistenţă în
managementul afacerilor, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, negocierea şi încheierea
de tranzacţii comerciale pentru terţi, administrare
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comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, servicii de
intermediere comercială, demonstrații cu
produse, distribuirea de eşantioane, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii
de comerţ și regruparea în avantajul terților
a produselor precum: centrale termice,
echipamente de încălzire, piese de schimb şi
accesorii pentru acestea (exceptând transportul
acestora), prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri și expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare.
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii, instalaţii,
reparaţii şi mentenanţă pentru sistemele de
încălzire, centrale termice, echipamente solare,
întreţinerea şi repararea arzătoarelor, curăţarea
coşurilor, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de încălzire, repararea pompelor, reconstruirea
motoarelor uzate sau parţial distruse, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii.

───────


