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Cereri Mărci publicate în 15/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07451 08/11/2021 BANCA ROMANEASCA BROM

AUTOTECH

CAMINO DE SANTIAGO
Camino de România

7 M 2021 07996 08/11/2021 COOPERATIVA AGRICOLA
TRANSILVANIA COOPERATIVA
AGRICOLA

TRANSILVANIA COOPERATIVĂ
AGRICOLĂ 2017

8 M 2021 07997 08/11/2021 OLIMAR DENTISTES Clinica Dr. M Creatorii unui
zambet sanatos

9 M 2021 07998 08/11/2021 SINCRON EXPERT SRL ADAGIO

10 M 2021 07999 08/11/2021 SINCRON EXPERT SRL ANDANTE

11 M 2021 08000 08/11/2021 P.M. PROJECT QUALITY
WORLD SRL

P.M.A

12 M 2021 08005 08/11/2021 EURO CONSTRUCT TRADING
98 SRL

Pizza Blitz

13 M 2021 08006 08/11/2021 REDFRUCT SRL NATURE'S JUICE

14 M 2021 08007 08/11/2021 POPESCU DRAGOŞ
Mihăiţă Ionuţ - Andrei

Farmvio - Direct din ferme

15 M 2021 08008 08/11/2021 TUDOR TOMA Fluffynskaia

16 M 2021 08009 08/11/2021 DANIEL SIRBU RELY REALTY

17 M 2021 08010 08/11/2021 SPS SOFPREST PROTECT
SERVICE SRL

SPS SOFPREST PROTECT
SERVICE

18 M 2021 08011 08/11/2021 DAN MARANDUC ETHIC

19 M 2021 08012 08/11/2021 DAN-ALEXANDRU MARIAN ENGINEERING RECIPES

20 M 2021 08013 08/11/2021 SC VOIL SHIPPING S.R.L Cintuța Palm

21 M 2021 08014 08/11/2021 S.C. CLAYSGROUP SRL HUBLO

22 M 2021 08015 08/11/2021 MELINDA ERZSE
KINGA-DÓRA BOITOR

K&M

23 M 2021 08016 08/11/2021 PHARMNET PLUS SRL PHARMATECA

2 M 2021 07480 27/10/2021    SC UNITECH GLOBAL
SERVICES SRL

3 M 2021 07808 29/10/2021     GALAXY RESIDENT SRL Galaxy RESIDENCE

4 M 2021 07944 08/11/2021 FLORIANA TUDORACHE MAGIC SMILE Dental Clinic

5 M 2021 07993 08/11/2021 TÜNVERAI TECH SRL mrFoc

6 M 2021 07994 08/11/2021 ASOCIATIA PRIETENILOR
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 08017 08/11/2021 MARIAN-LAURENȚIU

VISINESCU
LH LORENZO HEEL

25 M 2021 08019 08/11/2021 NORAND SRL mimorello

26 M 2021 08020 08/11/2021 SANVERO HEALTHCARE SRL Sanvero Calciu Organic din alge
marine și stridii + vitamina D3

27 M 2021 08021 08/11/2021 S.C. CLAYSGROUP HUBLO

28 M 2021 08022 08/11/2021 DEPOZITUL DE TABLA
INTERNATIONAL SRL

ARKADA

29 M 2021 08023 08/11/2021 DEPOZITUL DE TABLA
INTERNATIONAL SRL

RUBIKON
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(210) M 2021 07451
(151) 08/11/2021
(732) BANCA ROMANEASCA, STR.

ARH. ION MINCU, NR. 3, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
BROM

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare.
───────

SRL, STR. CAMPINA NR. 41,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

AUTOTECH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 17.05.25

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

clase:
37. Întreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii de
realizare a zăpezii artificiale, asfaltare, curăţarea
şi repararea cazanelor, zidire, supravegherea
construcţiei de clădiri, etanşarea clădirilor /
impermeabilizare (clădire), izolarea clădirilor,
construirea de magazine şi gherete pentru
târguri, închirierea de buldozere, instalarea
şi repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie
(reparații), curăţarea coşurilor de fum, curăţarea

clădirilor (interior), curăţarea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
repararea ceasurilor şi a ceasornicelor,
repararea articolelor de îmbrăcăminte,
închirierea echipamentelor de construcţii,
servicii de construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică /
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de

(210) M 2021 07480
(151) 27/10/2021
(732) SC UNITECH GLOBAL SERVICES
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instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire, gresarea
vehiculelor / lubrifierea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, servicii oferite
de staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, servicii de spălare, curăţarea
geamurilor.

───────

MIRĂSLĂU NR.4, PARTER,
CAMERA 1, AP.1, JUD. ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Galaxy RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
29.01.07; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
26.01.01; 26.04.03

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, agenții de relații cu
publicul, analiza impactului publicității, servicii
oferite de agenții de publicitate, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
organizare de campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare
de anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web, compilare de anunțuri publicitare pentru
a fi utilizate ca pagini web pe internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru utilizare
pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, compilare de statistici privind
publicitatea, servicii de publicitate în domeniul

(210) M 2021 07808
(151) 29/10/2021
(732) GALAXY RESIDENT SRL, STR.
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imobiliar, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de informații de marketing,
estimări pentru marketing, evaluare a impactului
publicității asupra publicului, organizare de
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
difuzarea de date privind publicitatea, servicii de
editare post-producție de publicitate și reclame,
servicii de editare și actualizare de texte
publicitare, furnizare de informații publicitare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
modele pentru campanii promoționale, furnizare
de modele în scopuri publicitare, furnizare de
servicii publicitare, negociere de contracte de
publicitate pentru terți, marketing în cadrul
publicării de software, marketing utilizând factori
de influență, marketing pentru evenimente,
marketing prin telefon, marketing promoțional,
marketing imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar.

───────

(210) M 2021 07944
(151) 08/11/2021
(732) FLORIANA TUDORACHE,

BD. DIMITRIE CANTEMIR NR.
18, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MAGIC SMILE Dental Clinic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.10

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
2738C), albastru (Pantone 2995C), roz
(Pantone 2405C)

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2021 07993
(151) 08/11/2021
(732) TÜNVERAI TECH SRL,

STR.ALBINELOR, NR 2, AP.4/LL,
JUDET HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI, NR. 18, SC. A,
ET. 5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)
mrFoc

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

8. Cutii pentru tacâmuri, seturi de tacâmuri,
cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri din metale
prețioase, tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, tocătoare de carne (satâre),
tocătoare, neelectrice, pentru usturoi, mașini de
tocat, acționate manual, tocătoare de legume
(unelte manuale), tocătoare de carne (unelte
manuale).
11. Arzătoare de gaz, arzătoare, arzătoare
cu gaz, arzătoare pe combustibil solid, arză
toare fixe pentru preîncălzire, arzătoare fixe
pentru încălzire, arzătoare portabile pe gaz,
arzătoare, boilere și încălzitoare, arzătoare
pentru instalații de încălzit, arzătoare fixe
folosite după încălzire, arzătoare fixe cu aer
comprimat, dispozitive de comandă pentru
arzătoare, capace pentru arzătoare de plite,
arzătoare pe gaz de uz industrial, capace
de arzătoare pentru plite pe gaz, arzătoare
fixe folosite la punctele de conectare prin
fuziune, dispozitive de reglare care constituie
componente ale arză toarelor cu gaz, dispozitive
de reglare care constituie componente ale
arzătoarelor cu combustibil, aparate pentru gătit,
instalații pentru gătit, filtre reglabile de grăsime
cu deflectoare căptușite (piese pentru hote de
mașini de gătit), echipamente de gătit, încălzit,
răcit și conservat, pentru alimente și băuturi,
hote de extracție a aerului folosite împreună
cu mașinile de gătit, mașini electrice de gătit
sub presiune cu autoclave de uz casnic, plite
de gătit pe bază de ulei (de uz casnic), plite
de gătit japoneze cu cărbune, de uz casnic
(shichirin), aprinzătoare cu impuls pentru mașini
de gătit cu gaz, mașini de gătit sub presiune
de uz casnic (electrice), mașini de gătit (de tipul
cuptoarelor, plitelor etc.), cuptoare de gătit cu
gaz (de uz casnic), incălzitoare non electrice

pentru gătit, de uz casnic, hote pentru extragerea
vaporilor pentru aparate de gătit, cuptoare ce
utilizează câmpurile de radiofrecvență pentru
gătit, grătare pentru gătit alimentate cu energie
solară, plite electrice de gătit, de uz casnic,
mașini de bucătărie (pe gaz) pentru gătit, vase de
gătit electrice pentru scopuri industriale, aparate
electrice de gătit de uz casnic, grătare alimentate
cu gaz (aparate de gătit), cuptoare electrice de
gătit, de uz casnic, mașini electrice de gătit
la temperaturi mici, mașini de gătit cu gaz și
electrice, sobe de gătit cu recipiente pentru gaz,
mașini de gătit cu suprafețe emailate vitroase,
mașini electrice de gătit tăiței ramen, aparate
electrice de gătit cu aburi, aparate generatoare
de fum pentru gătit, oale de gătit sub presiune,
electrice, aparate electrice de gătit în vid, hote
aspirante pentru mașini de gătit, plăci circulare
de încălzire pentru gătit, aparate lectrice pentru
gătit cu aburi, oale cu abur electrice pentru gătit,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
cuptoare de gătit de uz omercial, aparate pentru
gătit în aer liber, seturi de fondue (aparate de
gătit), cuptoare pentru gătit de uz casnic, frigări
(componente ale aparatelor de gătit), aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, generatoare de
fum pentru gătit, mașini de gătit pe gaz, mașini
de gătit cu gaz, aparate de gătit cu gaz, grătare
electrice (aparate pentru gătit), aparate de gătit
pentru bucătărie, aparate de gă tit cu gaz
prevăzute cu grătare pentru gătit, dispozitive de
gătit cu fum, aparate de gătit cu abur, aparate
cu gaz pentru gătit, aparate pentru gătit cu
gaz, gătit (aparate și instalații de găti, aparate
și instalații de gătit, mașini industriale de gătit
orez, aparate de gătit cu grătare, cuptoare cu
microunde pentru gătit, mașini electrice de gătit
orez, oale de gătit, electrice, oale pentru gătit
electrice, grătare (aparate de gătit), cuptoare
electrice de gătit, mașini de gătit electrice, mașini
electrice de gătit, grătare (aparate pentru gătit),
mașini de gătit multifuncționale, aparate electrice
de gătit, instalații industriale de gătit, plăci de
gătit electrice, autoclave, electrice, pentru gătit,
cuptoare industriale pentru gătit, oale electrice
de gătit, oale de gătit electrice, mașini de gătit
orez, mașini pentru gătit kebab, plite de gătit
încastrate, plite de gătit multiple, ustensile de
gătit electrice, tigăi de gătit electrice, grătare
pentru gătit, cuptoare pentru gătit, plite de gătit,
mașini de gătit, sobe pentru gătit, ansambluri de
gătit, plite pentru gătit, plite, plite combinate, plite
încorporate, plite domestice, plite electrice, plite
cu gaz, plite pentru gătire, plite cu inducție, plite
pentru uz casnic, plite pentru a găti, plite electrice
pentru grătare, plite electrice cu inducție, plite
electrice pentru încălzirea mâncării, plite cu gaz
cu flăcări tip panglică, plăci ceramice
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comercializate ca piese pentru plite, plite cu
inducție electromagnetică (de uz casnic), plite cu
inducție electromagnetică de uz industrial, plite
cu gaz cu flăcări în formă rotativă.
21. Ustensile de bucătărie, recipiente pentru
bucătărie , forme pentru bucătărie, forme de
bucătărie, bureți pentru bucătărie, hote de
bucătărie, vase de bucătărie, vase pentru
bucătărie , ustensile de bucătărie , șervete de
bucătărie, grătare neelectrice pentru bucătărie,
broșete (ustensile de bucătărie), șpacluri
(ustensile de bucătărie), mixere neelectrice de
bucătărie, tăvi turnante (pentru bucătărie), bureți
abrazivi pentru bucătărie, teluri de bucătărie
(neelectrice), set recipiente de bucătărie, spatule
(ustensile de bucătărie), forme (ustensile
de bucătărie), suporturi pentru ustensile de
bucătărie, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
răzătoare pentru utilizare în bucătărie, produse
din ceramică pentru bucătărie, recipiente pentru
menaj sau bucătărie, linguri strecurătoare
(utensile de bucătărie), mojare pentru utilizare în
bucătărie, pisăloage pentru utilizare în bucătărie,
suporturi pentru hârtie
de bucătărie, distribuitoare de hârtie de
bucătărie, suporturi pentru hârtia de bucătărie,
ustensile de bucătărie din silicon, ustensile
casnice și de bucătărie, spatule pentru
utilizare în bucătărie, grătare (ustensile de
bucătărie neelectrice), dozatoare de aluat
pentru bucătărie, tăvi de decongelare pentru
bucătărie, coșuri din sârmă (ustensile de
bucătărie), ustensile de bucătărie pentru
pregătirea grătarului, prese de usturoi (ustensile
de bucătărie), separatoare de ouă (ustensile
de bucătărie), produse de fragezire (ustensile
de bucătărie), dispozitive de măcinat de
bucătărie, neelectrice, oale cu presiune (vase
de bucătărie), forme din aluminiu (ustensile
de bucătărie), linguri de amestecat (ustensile
de bucătărie), seturi portabile de bucătărie
pentru excursii, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, polonice de bucătărie cu fund plat,
linguri de spumă (instrumente neelectrice pentru
bucătărie), discuri abrazive pentru utilizare
în bucătărie (curățare), articole de bucătărie
pentru controlarea curgerii lichidelor, borcane de
bucătărie (nu din metale prețioase), instrumente
abrazive pentru utilizare în bucătărie (curățare),
prese de tortilla, neelectrice (ustensile de
bucătărie), utensile de bucătărie, nu din metale
prețioase, polonice (ustensile de menaj sau de
bucătărie), linguri pentru gătit și servit, pentru
bucătărie,
linguri pentru gătit și servit (ustensile de
bucatarie), capace de uz universal pentru
recipiente de bucătărie, bureți abrazivi de
ucătărie sau de uz casnic, aparate de zdrobit

pentru utilizare în bucătărie, neelectrice, palate
de amestecare neelectrice pentru utilizare în
bucătărie, ustensile de bucătărie, cu excepția
furculițelor, cuț itelor și lingurilor, tăvi de
tacâmuri, servicii de masă din porțelan chinezesc
(excluzând tacâmurile), ceaune de fontă, ibrice
japoneze din fontă, non-electrice (tetsubin),
vase, vase întinse, vase ignifuge, vase adânci,
vase ramekin, vase pentru condimente, vase
pentru gratinare, vase pentru sos, vase din lut,
capace
pentru vase, vase pentru amestecare, bureți
pentru vase, vase de ceramică, vase pentru
cuptor, vase din ceramică, vase pot pourri,
vase pentru muștar, picurătoare pentru vase,
vase pentru prăjit, vase pentru unt, vase pentru
copt, vase pentru sufleu, vase de lut, vase
de bijuterii, vase pentru servit, vase pentru
păstrarea usturoiului, boluri din plastic (vase),
vase pentru scurs salata, lavete de spălat vase,
vase pentru tajine, neelectrice, suporturi pentru
uscarea vaselor, vase domestice termoizolate
din porțelan, vase pentru cuptoare cu microunde,
vase pentru gătit din aluminiu, vase domestice
termoizolante de sticlă, vase din cositor pentru
brutărie,
vase din sticlă pentru fructe, vase pentru copt
din aluminiu, vase pentru copt din ceramică,
vase de copt din porțelan, vase pentru copt
din sticlă, vase de așezat în mijlocul meselor,
capace izolante pentru farfurii și vase, vase de
uz casnic termoizolate de ceramică, vase de
metal pentru preparat înghețată si băuturi reci,
vase de făcut floricele de porumb la cuptor
cu microunde, pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, vase pentru copt la cuptor și servit
la masă, vase neelectrice pentru prepararea
alimentelor în baie de aburi, vase non-electrice
pentru servirea cafelei, din metale prețioase,
suporturi pentru așezat vasele fierbinți pe masă,
vesel
ă, caserole (veselă), servicii (veselă), platouri
(veselă), veselă pentru servit, suporturi pentru
veselă, veselă din ceramică, veselă pentru
picnic, veselă din sticlă, servicii de ceai (veselă),
farfurii din plastic (veselă), servicii de cafea
(veselă), servicii pentru picnic
(veselă), pahare (veselă de băut), veselă
(ustensile de uz casnic), veselă, nu din metale
prețioase, pahare fără picior (veselă pentru
băut), veselă, altele decât cuțite, furculițe și
linguri, veselă, altele decât furculițe, cuțite și
linguri, tocătoare, plăci de tocat, tocătoare pentru
brânză, suporturi pentru tocătoare, tocătoare
din lemn (ustensile), mașini de tocat carne
neelectrice, articole pentru gătit și
pentru servit masa, altele decât furculițe, cuțite și
linguri, săculețe pentru gătit, altele decât pentru
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cuptorul cu microunde, oale de gătit pentru
utilizare în cuptoare cu microunde, linguri plate
pentru orez gătit, în stil japonez (shamoji), pungi
de pânză de tifon folosite la gătit, linguri în
stil japonez pentru orez gătit (shamoji), spatule
pentru orez (linguri pentru servit orez gătit),
oale și tigăi pentru gătit (non-electrice), broșete
pentru a fi utilizate la gătit, proțapuri (altele
decât piesele aparatelor de gătit), aparate de
gătit cu aburi, neelectrice, aale de gătit sub
presiune, neelectrice, borcane pentru grăsime
de gătit, goale, vase non-electrice de gătit orez,
vase de gătit din hârtie, aparate pentru gătit
cușcus, neelectrice, aparate de gătit sub vid,
tigăi non-electrice de gătit, gamele (recipiente
pentru gătit orez), linguri pentru gătit și servit,
oale de gătit sub presiune, coșuri pentru gătit
cu aburi, autoclave, neelectrice, pentru gătit,
grătare (ustensile pentru gătit), tigăi întinse
pentru gătit, broșete (aparate pentru gătit),
ustensile de gătit, neelectrice, oale de gătit,
forme pentru gătit.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cuțite de bucătărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit.
37. Ascuțire de cuțite de bucătărie, instalare de
dulapuri de bucătărie, reparații de mobilier de
bucătărie, instalare de aparate de bucătărie,
instalare de echipament de bucătărie, reparare
de vase adânci (de bucătărie), întreținere,
service și reparare de aparate de menaj și
de bucătărie, întreținere și reparații pentru
arzătoare, reglarea arzătoarelor pe combustibil
lichid, furnizare de informații privind repararea
sau întreț inerea arzătoarelor, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
aparate și instalații electrice de gătit, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de aparate și instalații non-electrice de gătit,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate și instalații de gătit,
furnizare de informații privind repararea sau

întreținerea oalelor și cratițelor de gătit, reparare
sau întreținere de aparate și instalații de gătit
non-electrice, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate de gătit,
reparare sau întreținere de aparate și instalații de
gătit electrice, reparații sau întreținere de aparate
de gătit de uz industrial, reparare sau întreținere
de aparate și instalații de gătit, reparații de
plite non-electrice pentru gătit, întreținere de
plite non-electrice pentru gătit, reparare sau
întreținere de aparate de gătit, instalare de
aparate de gătit comerciale, reparare de aparate
de gătit, instalare de aparate de gătit.

───────

(210) M 2021 07994
(151) 08/11/2021
(732) ASOCIATIA PRIETENILOR

CAMINO DE SANTIAGO, SOS.
STEFAN CEL MARE NR. 24, BL.
24B, SC. B, AP. 59, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Camino de România

(531) Clasificare Viena:
02.01.03; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.10;
29.01.02; 29.01.08
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Agende, albume foto și albume pentru
colecționari, arte vizuale tipărite, broșuri,
produse de imprimerie, fotografii (tiparite),
ziare, reviste (publicații periodice), publicații
promoționale, publicații educative, cărți poștale
și cărți poștale ilustrate, ghiduri (manuale), hărți
de traseu, albume, cărți promoționale (albume de
fotografii).
39. Servicii de ghid turistic (transport),
organizare de circuite turistice cu ghid,
organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid (transport),
servicii de vizitare a obiectivelor turistice, ghid
turistic și excursii, servicii de organizare și
ghidaj pentru circuite și vizite turistice, servicii de
turism pentru organizarea calatoriilor, servicii de
informații turistice, organizare de rute turistice,
organizare de circuite turistice, organizarea de
rute turistice (transport), furnizare de informații
de călătorie pentru turiști, furnizare de indicații
rutiere pentru scopuri turistice, furnizare de
informații pe internet despre călătorii turistice.
41. Organizare de tururi ghidate, servicii pentru
publicarea de ghiduri, organizare de tururi
educative cu ghid, servicii pentru publicarea
de ghiduri de călătorie, organizare de tururi
ghidate cu scop educativ, organizare de
tururi cu ghid cu scop educativ, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, publicare de ghiduri, hărți
de călătorie, registre cu orașe și liste
online, pentru uzul călătorilor, nedescărcabile,
publicarea de cataloage cu informații turistice,
educație, divertisment și sport, realizarea de
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, instruire prin intermediul
radiodifuziunii, prezentare de programe de radio,
producții de film, televiziune și radio, producție
de programe tv, prezentare de programe de
televiziune, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, educație și instruire.
43. Organizare de cazare pentru turiști, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, asigurarea de hrană
și băuturi, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de restaurante
(servirea mesei).

───────

(210) M 2021 07996
(151) 08/11/2021
(732) COOPERATIVA AGRICOLA

TRANSILVANIA COOPERATIVA
AGRICOLA, NR. 31, SAT
SARADIS, COMUNA FELEACU,
CLUJ, ROMANIA

(540)

AGRICOLĂ 2017
(531) Clasificare Viena:

27.05.17; 02.01.02; 02.01.04; 27.07.25;
26.11.05

(591) Culori revendicate:Albastru, Portocaliu,
Verde, Alb

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

29. Produse lactate si inlocuitori, produse
lactate tartinabile, smântână (produse lactate),
inlocuitori de smantana, produse tartinabile
lactate cu conținut redus de grăsimi, unt,
inlocuitori de unt, unt de arahide, de cocos,
de seminte, de migdale, preparate din alune,

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

TRANSILVANIA
COOPERATIVĂ
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cu plante aromatice, unt din diferite nuci sub
forma de praf, unt din fructe oleaginoase sub
forma de pudra, lapte, înlocuitori de lapte, nu
pe baza de produse lactate, kefir (băutură din
lapte), lapte ecologic, lapte de soia, de orez,
de cocos, de migdale, de arahide, de ovaz, din
boabe de soia, de canepa destinate utilizarii ca
inlocuitor de lapte, fermenti de lapte pentru uz
culinar, inlocuitori de lapte pe baza de plante,
frisca vegetala, inlocuitori de oua, inlocuitori de
branza, extracte vegetale pentru alimente, carne
si produse din carne, carne de porc, carne de
vita, carne de curcan, carne de manzat, carne
de pasare, carne de rata, produse din carne
congelata, produse din carne preparate, produse
din carne de miel, concentrat din carne de vacă,
conserve de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, inlocuitori de carne pe bază
de legume.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, animale vii, hrană
şi băuturi pentru animale, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal/ produse reziduale din cereale
pentru consum animal, germeni de grâu pentru
consum animal.
35. Asistenta in afaceri, management şi servicii
administrative, comerţ şi servicii de informare
a consumatorilor, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de intermediere
comerciala, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, intermediere de contracte
(pentru terti), servicii de intermediere in achizitii,
servicii de intermediere comercială în legătură
cu relaționarea dintre diferiți profesioniști și
clienți, servicii de intermediere comercială si
de afaceri referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 29, 31 (cu excepţia
transportului lor), permiţand consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de consultanță
comercială în sectorul agricol, furnizare de
informații comerciale referitoare la industria

agricolă, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata si cu amanuntul în legătură cu
preparatele si articolele veterinare.
40. Prelucrarea laptelui, prelucrarea laptelui
vegetal, prelucrarea materiei prime alimentara
destinata utilizarii in productie, servicii de
prelucrare de branzeturi si branzeturi vegetale, si
anume afinare, maturare si invechire.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane,
evenimente de degustări în scopuri educative,
servicii agricole, servicii de consultanță în
sectorul agricol, consiliere in domeniul agricol,
cultivare agricola, ferme agricole, servicii de
informare în sectorul agricol.
44. Servicii agricole si veterinare, servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură, creşterea
animalelor, ingrijirea animalelor, distrugerea
ierburilor daunatoare, controlul daunatorilor
si parazitilor pentru agricultura, cvacultura,
horticultura si silvicultura, cultivarea plantelor,
furnizare de informatii in domeniul veterinar,
asistenţă veterinară, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
servicii de informare cu privire la industria
farmaceutică veterinară.

───────
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(210) M 2021 07997
(151) 08/11/2021
(732) OLIMAR DENTISTES, B DUL

DACIA 57 BLOC 38-40, SC 1, AP
3, JUDET DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR L
PATRASCU 2, ORAS BACAU,
JUDET BACAU, BACAU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(540)

Clinica Dr. M Creatorii
unui zambet sanatos

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 27.05.25; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.11

(591) Culori revendicate:verde , albastru ,
portocaliu

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

44. Sevicii oferite de un cabinet stomatologic.
───────

(210) M 2021 07998
(151) 08/11/2021
(732) SINCRON EXPERT SRL, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 49-51,
DEMISOL-PARTER, JUDEȚ
ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
ADAGIO

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

29. Carne, pește, fructe și legume conservate,
uscate, gemuri, compoturi, produse lactate.

30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, paste, preparate din
cereale.
35. Administrarea afacerilor, servicii oferite de
magazine de vânzare cu amănuntul, cu ridicata,
și vânzare prin poștă sau prin mijloace
electronice.

───────

(210) M 2021 07999
(151) 08/11/2021
(732) SINCRON EXPERT SRL, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 49-51,
DEMISOL-PARTER, JUDEȚ
ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
ANDANTE

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

29. Carne, pește, fructe și legume conservate,
uscate, gemuri, compoturi, produse lactate.
30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, paste, preparate din
cereale.
35. Administrarea afacerilor, servicii oferite de
magazine de vânzare cu amănuntul, cu ridicata,
și vânzare prin poștă sau prin mijloace
electronice.

───────

(210) M 2021 08000
(151) 08/11/2021
(732) P.M. PROJECT QUALITY WORLD

SRL, STRADA STUDIOULUI
NR.18, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
061034, ROMANIA

(540)
P.M.A

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

9. Piese și accesorii pentru aparate
de comunicații respectiv: carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, huse pentru telefoanele inteligente, huse
pentru calculatoarele tabletă, becuri pentru bliț,
căști pentru comunicare la distanță, mouse,
mouse pad-uri/suporturi pentru mouse, folii de
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protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
huse pentru telefoane, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, adaptoare de
gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane mobile, căști
pentru telefoane inteligente, căști in-ear, căști
pentru telefoane, căști audio, căști stereo, cutii
pentru căști, baterii pentru telefoane, adaptoare
pentru telefoane, etuiuri pentru telefoane mobile,
cabluri de extensie pentru telefon, cabluri de
conectare pentru telefon, conectoare pentru
telefoane.
35. Servicii de comert online pentru accesorii
telefon.

───────

(210) M 2021 08005
(151) 08/11/2021
(732) EURO CONSTRUCT TRADING

98 SRL, STR. RAZOARE NR 32,
ET 4, LOT 12, LOT 13, SECTOR 6,
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)
Pizza Blitz

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

30. Pizza, mâncăruri preparate sub formă de
pizza.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de pizzerii, servicii oferite de restaurant şi bistro,
servicii oferite de un bar, snack-baruri și cafenea,
servicii de catering.

───────

(210) M 2021 08006
(151) 08/11/2021
(732) REDFRUCT SRL, COM. ACATARI

NR 87 C, JUD. MURES, ACATARI,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
NATURE'S JUICE

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

32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 08007
(151) 08/11/2021
(732) POPESCU DRAGOŞ, STR.

VĂILOR NR. 8D, ET. 3, AP.
21-22, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
Mihăiţă Ionuţ - Andrei, CALEA
CĂLĂRAŞI NR. 179, BL. 49,
SC. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Farmvio - Direct din ferme

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

35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, asistenţă administrativă pentru a
răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (funcţii de birou),
servicii de reamintire a programărilor (funcţii
de birou), servicii de licitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
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, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
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de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relaţii media, servicii de lobby
commercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul pentru
lucrările de artă furnizate de galeriile de artă,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea de
standuri de vânzare, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
căutarea de sponsorizări, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, scrierea de texte
publicitare.

───────

(210) M 2021 08008
(151) 08/11/2021
(732) TUDOR TOMA, STR. NUFERILOR

79, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Fluffynskaia

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

20. Perne.
24. Feţe de pernă.

───────

(210) M 2021 08009
(151) 08/11/2021
(732) DANIEL SIRBU, BD. IULIU MANIU

NR. 116 - 126, BL. 21, SC. 3, ET. 3,
AP. 93, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
61114, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, COL. CORNELIU
POPEIA NR. 36, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 051802, ROMANIA

(540)

RELY REALTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.24; 29.01.04;
29.01.08

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Blue 072), negru

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

36. Servicii de agenție pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de agenție pentru
vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de comision, servicii de brokeraj imobiliar,
evaluări de proprietăți imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, consultanță imobiliară, evaluare și
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gestionare de bunuri imobiliare, servicii ale
agenților imobiliari, agenție imobiliară.

───────

(210) M 2021 08010
(151) 08/11/2021
(732) SPS SOFPREST PROTECT

SERVICE SRL, STR. REPUBLICII
NR. 32, BL. 15 F, SC. A, ET. 3, AP.
7, JUD. PRAHOVA, CÂMPINA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

SPS SOFPREST
PROTECT SERVICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.01;
26.01.05; 01.01.03

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

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

───────

(210) M 2021 08011
(151) 08/11/2021
(732) DAN MARANDUC, STR.

PLATANILOR NR. 7, SC. B, ET. 2,
AP. 9, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

ETHIC

(531) Clasificare Viena:
03.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Burgeri din legume, produse din legume
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, dulcețuri, fructe preparate,
pastă de fructe, cremă de fructe, piureuri de
fructe, fructe conservate, conserve de fructe,
fructe în conservă, fructe feliate, la conservă,
fructe la borcan, jeleuri de fructe, legume
procesate, legume conservate, conserve de
legume, jeleuri de legume, jeleuri, dulcețuri,
paste de fructe și legume, gemuri, gemuri din
fructe, marmelada din fructe, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, legume
conservate (în ulei), legume congelate, legume
gătite, legume uscate, legume sărate, legume
în saramură, conserve cu legume, chipsuri
de legume, mâncăruri cu legume preparate,
produse tartinabile pe bază de legume, fructe
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deshidratate, fructe, gătite, fructe congelate,
fructe uscate, cipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, jeleuri comestibile, compoturi, paste
de fructe și legume, mâncăruri preparate din
înlocuitori de pește, mâncăruri preparate care
constau în principal din kebab, supe de legume,
salate de legume, antreuri pe bază de legume,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi
comestibile, înlocuitori de carne, înlocuitori de
brânză, înlocuitori de ouă, înlocuitori de lapte,
înlocuitori de carne de pasăre, înlocuitori de lapte
pe bază de plante, înlocuitori de carne pe bază
de legume, carne, pește, păsări și vânat, extracte
din carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate.
30. Alimente semipreparate și snack-uri,
sandvișuri, hot dog (sandvișuri), sandvișuri
care conțin hamburgeri, sosuri (condimente),
sandvișuri cu legume, sandvișuri încălzite la
grill, lipie, hamburgeri (sandvișuri), sandvișuri
care conțin salată, produse de brutărie,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
pâine, pâine proaspătă, pâine integrală, pâine
multicereale, lipii pentru sandvișuri (pâine),
patiserie, produse de cofetărie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie), produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie care conțin fructe, specialități de
patiserie, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie din legume,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de cofetărie dulci aromate, produse de
cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie din
fructe, produse de cofetărie care conțin gem,
torturi, prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
brânză, prăjituri cu cremă, prăjituri cu fructe,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie din legume și carne, produse
de patiserie, covrigei, turtă dulce, biscuiți de
turtă dulce, napolitane, clătite, torturi vegane,
înghețată vegană.
39. Transport, livrare de alimente, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de fast-fooduri, servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast food la pachet,
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
prepararea alimentelor, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
asigurarea de hrană și băuturi, furnizare de

alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi).

───────

(210) M 2021 08012
(151) 08/11/2021
(732) DAN-ALEXANDRU MARIAN, STR.

DONATH, NR.11, BL.M4, AP.14,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400301, CLUJ, ROMANIA

(540)
ENGINEERING RECIPES

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

42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare, autentificare și controlul calității.

───────
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(210) M 2021 08013
(151) 08/11/2021
(732) SC VOIL SHIPPING S.R.L, STR.

STEFAN CEL MARE (PIETONAL),
PARTER || , BLOC 11, AP.4,
JUDETUL NEAMT, ROMAN,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

Cintuța Palm

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 26.01.03; 05.01.12; 02.09.14;
27.05.01

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
verde, rosu, visiniu

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

29. Ulei de palmier de uz alimentar, ulei de miez
de palmier de uz alimentar.
35. Servicii de comert online cu ridicata si
amanuntul, servicii de agentii de import-export a
uleiurilor de palmier.

───────

(210) M 2021 08014
(151) 08/11/2021
(732) S.C. CLAYSGROUP SRL, LUGAȘU

DE JOS NR. 295, JUDETUL
BIHOR, LUNGASU DE JOS,
417315, BIHOR, ROMANIA

(540)

HUBLO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 24.17.02

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

12. Ambarcațiuni folosite ca locuințe,
ambarcațiuni de agrement, ambarcațiuni cu
propulsie electrică.

───────
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(210) M 2021 08015
(151) 08/11/2021
(732) MELINDA ERZSE, STR. UZINEI

NR. 1 ET. 4 AP.14, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA
KINGA-DÓRA BOITOR, STR.
HERMANN OBERTH NR. 2 SC.
B AP. 15, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

K&M

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Organizare de prezentări în scop comercial,
servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi,
servicii publicitare pentru cărți, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, servicii de vânzare cu amănuntul
si ridicata în legătură cu piese si accesorii
auto pentru vehicule, servicii de vânzare cu
amănuntul si ridicata în legătură cu ornamente
pentru casa si gradina, servicii de vânzare cu
amănuntul si ridicata în legătură cu articole din
metale pretioase, ornamente din sau placate
cu metale pretioase si semipretioase, servicii
de vânzare cu amănuntul si ridicata în legătură
cu inele, lanturi, bijuterii, ceasuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la carti, reviste, ziare sau benzi desenate,
regruparea în avantajul terților a unei game
variante de materiale educative pentru învățarea
limbilor străine, ornamente pentru casa si
gradina, inele, lanturi, bijuterii, ceasuri, piese

si accesorii auto pentru vehicule (exceptand
transportul lor), pentru a permite clientilor
sa le vada si sa le achizitioneze cat mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amanuntul si/sau
cu ridicata, servicii de vanzare cu amanuntul,
servicii de vanzare cu ridicata si servicii
de vanzare online, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agentii de
import-export.
39. Servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de ghizi de turism, servicii de turism, servicii
de organizare de excursii pentru turiști, servicii
de vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii (transport).
41. Furnizare de școli și cursuri de limbi
străine, furnizare de cursuri de pregătire
în domeniul limbilor străine, organizare de
cursuri de limbi străine, cursuri de sprijin
pentru învățarea limbilor străine, cursuri de
dezvoltare personală, instruire cu privire la
dezvoltarea personală, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală, organizare
de conferințe, organizare de conferințe
educaționale, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de conferințe referitoare
la instruire, organizare de conferințe în
scopuri educaționale, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare de prezentări cu
scopuri educative, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, organizare
de petreceri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, furnizare
de instalații de joacă pentru copii, furnizare de
spații de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, furnizare de servicii educaționale
pentru copii prin intermediul grupurilor de joacă,
servicii de club de cărți cu furnizarea de
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informații cu privire la cărți, servicii de cluburi
(divertisment sau educație), cluburi de plajă
și piscină, servicii educative oferite de cluburi,
prestarea de servicii de divertisment educativ
pentru copii în centre after-school, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare de
materiale educative, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, servicii de informare
cu privire la cărți, organizare de excursii pentru
divertisment.
43. Servicii de grădinițe pentru copii, grădinițe
și centre de supraveghere de zi, servicii de
catering, servicii de catering pentru case de
oaspeți, servicii de catering pentru petreceri de
zile de naștere, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, furnizare
de cazare temporară în pensiuni, servicii oferite
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de cazare temporară în
case de vacanță, servicii de agenții de turism
privind spațiile de cazare, servicii de agenții de
turism pentru efectuarea de rezervări la hotel,
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță.

───────

(210) M 2021 08016
(151) 08/11/2021
(732) PHARMNET PLUS SRL, STR.

DIMITRIE POPMPEIU NR. 10A,
CLĂDIREA CONECT, BUCUREȘTI,
020337, ROMANIA

(540)
PHARMATECA

(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
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante.
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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale.

───────

(210) M 2021 08017
(151) 08/11/2021
(732) MARIAN-LAURENȚIU VISINESCU,

STR. TUTUNARI NR. 4, BL. 90A,
SC. 2, ET. 6, AP. 89, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LH LORENZO HEEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 26.04.05;
26.04.18

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

3. Produse cosmetice, farduri cosmetice,
produse cosmetice nemedicinale, măști
cosmetice, produse cosmetice, spume
(cosmetice), produse cosmetice decorative,
produse cosmetice colorate, produse cosmetice
funcționale, săpunuri cosmetice, produse
cosmetice și preparate cosmetice, creme
cosmetice, uleiuri minerale (cosmetice),
produse cosmetice hidratante, hidratante
(produse cosmetice), preparate autobronzante
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(cosmetice), produse cosmetice pentru
bronzare, creme autobronzante (cosmetice),
loțiuni solare (cosmetice), trusă pentru
cosmetice, preparate hidratante (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), loțiuni
autobronzante (cosmetice), creme fluide
(cosmetice), produse cosmetice pentru
unghii, produse cosmetice pentru buze,
produse cosmetice pentru copii, loțiuni
tonice (cosmetice), eye-liner (cosmetice),
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate emoliente (cosmetice),
ștampile cosmetice umplute, bază pentru unghii
(cosmetice), farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, rezerve pentru
pudriere (cosmetice), pudre cosmetice pentru
față, produse cosmetice pentru piele, creme
de noapte (cosmetice), henna pentru scopuri
cosmetice, produse cosmetice pentru gene,
măști de piele (cosmetice), produse cosmetice
pentru animale, produse cosmetice pentru păr,
preparate cosmetice pentru baie, concentrate
hidratante (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru sprâncene, pudre compacte
(produse cosmetice), produse pentru bronzare
(cosmetice), preparate cosmetice pentru slăbire,
întăritor pentru unghii (cosmetice), vârfuri
pentru unghii (cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), geluri cosmetice pentru ochi, creme
si lotiuni cosmetice, loțiuni cosmetice de păr,
preparate cosmetice pentru bronzat, preparate
cosmetice pentru intarire, produse cosmetice
pentru duș, creioane cosmetice pentru obraji,
cosmetice care conțin panthenol, cosmetice
care conțin cheratină, creme cosmetice pentru
duș, primer pentru unghii (cosmetice), creme
cosmetice de mâini, uleiuri cosmetice pentru
epidermă, loțiuni pentru bronzat (cosmetice),
loțiuni cosmetice pentru bronzare, loțiuni
cosmetice pentru față, măști cosmetice cu
nămol, produse de protecție solară (cosmetice),
preparate pentru protecția solară (cosmetice),
creme de protecție solară (cosmetice), produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), cosmetice
pentru tratarea pielii uscate, produse cosmetice
pentru uz personal, uleiuri de protecție
solară (cosmetice), creme pentru față (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru deschiderea
tenului, produse cosmetice pentru spălarea feței,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea părului,
uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
produse cosmetice pentru descurcarea părului,

produse exfoliante pentru ten (cosmetice),
vopsele de corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, ruj cu
protecție solară (cosmetice), sclipici folosit
în scopuri cosmetice, uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), loțiuni cosmetice pentru
îndepărtarea machiajului, loțiuni tonice pentru
față (cosmetice), șervețele cosmetice umezite în
prealabil, loțiuni pentru ten (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
preparate cosmetice pentru fermitatea sânilor,
rezerve de cosmetice pentru dozatoare, luciu
pentru buze (produse cosmetice), cosmetice
care conțin acid hialuronic, pudră solidă pentru
pudriere (cosmetice), preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, preparate cosmetice cu protecție
solară, loțiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice),
creme cosmetice pentru piele uscată, produse
cosmetice colorate pentru copii, produse
cosmetice de protecție a buzelor, șervețele
umede impregnate cu loțiuni cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de lapte, produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse de curățare pentru perii cosmetice,
uleiuri după expunerea la soare (cosmetice),
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), produse cosmetice de aplicare pe
buze, produse cosmetice sub formă de loțiuni,
produse cosmetice sub formă de pudră, creme
pentru îngrijirea pielii (produse cosmetice),
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice sub formă de geluri, loțiuni
de corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
creme cosmetice pentru fata si corp, geluri
pentru corp și față (cosmetice), preparate
cosmetice pentru inhibarea creșterii părului,
preparate cosmetice care ajută la slăbit, produse
cosmetice sub formă de creme, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
creme (cosmetice) de corp pentru fermitate,
uleiuri de îngrijire a pielii (produse cosmetice),
dizolvanțî pentru lac de unghii (produse
cosmetice), șervețele pentu față îmbibate cu
produse cosmetice, preparate pentru curățare
impregnate pe discuri cosmetice, produse
cosmetice pentru machiaj (aplicate pe piele),
cosmetice pentru vânzare sub formă de kit,
produse de curățare a pielii (produse cosmetice),
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balsamuri de buze cu procție solară (cosmetice),
seturi de produse cosmetice pentru igiena
bucală, preparate cosmetice pentru baie și
pentru duș, uleiuri parfumate pentru fabricarea
de preparate cosmetice, preparate cosmetice
pentru păr și pielea capului, tampoane de
curățare impregnate cu produse cosmetice,
produse cosmetice pentru baie (nu cele
medicale), produse de curățat, cosmetice, pentru
ten acneic, produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, creme cosmetice pentru
fermitatea pielii din jurul ochilor, preparate
cosmetice pentru pielea uscată, pentru femei
gravide, măști pentru închiderea porilor utilizate
ca produse cosmetice, preparate cosmetice
pentru îngrijirea gurii și a dinților, preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical),
geluri pentru folosire după expunerea la
soare (produse cosmetice), produse pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii (produse
cosmetice), spray-uri cosmetice pentru îngrijirea
pielii, cu aplicare locală, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
produse cosmetice sub formă de aerosoli
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate
de soare, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii după expunerea la razele solare, preparate
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare (cosmetice), preparate cosmetice pentru
estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe
față, benzi de albire pentru dinți impregnate
cu preparate de albire a dinților (cosmetice),
rujuri, rujuri cremoase, etuiuri pentru ruj, ruj
de buze, baze de machiaj pentru buze (se
folosesc înainte de aplicarea rujului sau gloss-
ului pentru a preveni mânjirea sau ștergerea
timpurie a acestora), ruj cu protecție solară
(cosmetice), fond de ten, fonduri de ten, fond
de ten (machiaj), fond de ten lichid (mizu-
oshiroi), fond de ten sub formă de cremă, fond
de ten iluminator pentru piele, rimeluri, rimei,
rimei pentru sprâncene, produse cosmetice sub
formă de pudră, parfumuri, preparate parfumate,
creme parfumate, parfumuri solide, șervețele
parfumate, parfumuri naturale, parfumuri lichide,
apă parfumată, ambră (parfumerie), mosc
(parfumerie), extracte de parfum, apă de parfum,
aromatizanți pentru parfumuri, geraniol pentru
parfumare, parfumuri pentru corp, mentă pentru
parfumerie, produse de parfumerie, vanilină
sintetică (parfumerie), sprayuri parfumate pentru
corp, produse pentru fumigație (parfumuri),
parfumuri de uz personal, uleiuri naturale pentru
parfumuri, parfumuri de uz industrial, sfere
parfumate (substanțe aromatice), substanțe
aromatizante pentru parfumuri, compuși

parfumați din heliotropină, substanțe parfumate
din geraniol, ulei de mentă (parfumerie), extracte
de flori (parfumerie), produse de parfumerie
sintetice, deodorante de corp (parfumerie),
baze pentru parfumuri de flori, baze pentru
parfumuri de flori, produse de parfumerie
cu vanilie, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, loțiuni și creme de corp parfumate
de uz cosmetic, ceară de topit (preparate
pentru parfumare), articole de parfumerie pe
bază de cedru, săpunuri parfumate, săpunuri
parfumate, săruri de baie parfumate, deodorante
de uz personal (parfumerie), lotiuni parfumate
pentru corp, creme pentru corp parfumate,
pudră de talc parfumată, uleiuri parfumate
pentru îngrijirea pielii, pudră parfumată (de uz
cosmetic), lemn parfumat, bețișoare parfumate,
săculețe parfumate, conuri parfumate, potpuriuri
parfumate, spray parfumat pentru casă, pietre
parfumate din ceramică, conuri de pin parfumate,
preparate pentru parfumarea camerei, produse
de parfumare pentru cameră, perne umplute
cu substanțe parfumate, spray-uri parfumate
pentru lenjerie, perne impregnate cu substanțe
parfumate, săculețe pentru parfumarea lenjeriei,
rezerve cu parfumuri pentru dozatoare non-
electrice de parfum de cameră, săculeți
parfumați pentru mască de ochi, difuzoare cu
fitil pentru parfumarea camerei, parfumuri de
camera sub formă de spray, rezerve pentru
dozatoare electrice de parfum de cameră,
uleiuri esențiale utilizate ca parfum în spălătorii,
șampon solid, șampon pentru bebeluși, șampon
spumă pentru bebeluși, rezerve de șampon
pentru dozatoare, balsamuri de păr (balsamuri-
șampon), balsamuri (nemedicinale), balsam de
curățare, balsamuri pentru piele, balsamuri
de buze, balsamuri pentru unghii, balsam
pentru buze (nemedicinal), balsam de buze
(nemedicamentos), balsamuri pentru piele
(nemedicinale), balsamuri nemedicinale pentru
picioare, creme balsam pentru pete (de uz
cosmetic), balsam contra iritație de scutec pentru
bebeluși, balsamuri, altele decât cele de uz
medicinal, balsamuri de buze cu procție solară
(cosmetice), balsam de întreținere, balsam
de păr, balsam pentru păr, balsam pentru
barbă, balsamuri de păr, balsamuri pentru păr,
balsam pentru tratarea părului, balsamuri pentru
hidratarea părului, balsamuri solide pentru păr,
preparate tip balsam pentru păr, balsamuri
pentru păr destinate bebelușilor, balsamuri
pentru utilizare pe păr, balsamuri sub formă de
spray pentru pielea capului, balsam după ras,
balsam pentru ras, fixative de păr, fixative pentru
păr, rezerve de fixativ de păr pentru dozatoare,
ulei de păr, ulei de fixare pentru păr, uleiuri de
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baie pentru îngrijirea părului, ulei japonez de
fixare pentru păr (bintsuke-abura).
16. Afișe, afișe publicitare, afișe din hârtie,
afișe tipărite din hârtie, suporturi pentru afișe
din hârtie sau carton, etichete din hârtie
pentru cadouri, etichete adezive, etichete
autocolante, etichete adezive tipărite, etichete
pentru marcare, etichete din hârtie, etichete
cu adrese, etichete pentru cadouri, etichete de
preț, etichete din carton, hârtie pentru etichete,
etichete tipărite pentru bagaje, etichete tipărite
din hârtie, etichete de papetărie întărite, etichete
pentru expedierea mărfurilor, etichete adezive
din hârtie, etichete din hârtie sau carton ,
etichete de identificare din hârtie, vizor port-
etichete pentru dosare, etichete de agățat din
hârtie, etichete din hârtie pentru bagaje, etichete
din carton pentru bagaje, etichete de hârtie
cu ștergere umeda, etichete din carton pentru
recuperarea bagajelor, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, etichete, cu excepția
celor din materiale textile, etichete umoristice
tipărite pentru stide de vin, imprimante de
mână pentru etichete (articole de birou), etichete
din hârtie pictata manual, pentru stide de vin,
panglici pentru imprimante de mână pentru
etichete (articole de birou), sacoșe din hârtie
sau plastic, hârtie pentru confectionat pungi și
sacoșe, recipiente de ambalat din hârtie, pungi
de hârtie pentru ambalat, foi de hârtie pentru
ambalat, pungi de ambalat din hârtie, panglici
de hârtie pentru ambalat cadouri, materiale de
ambalat din hârtie reciclată.
18. Genţi, genţi sportive, genţi servietă, genţi
boston, bagaje (genţi), genţi diplomat, mânere
(genţi), genţi impermeabile, genţi casual, genţi
de lucru, genţi din piele, genţi pentru şa,
genţi pentru scutece, genţi de plajă, genţi
de pânză, genţi de mână, genţi pentru sport,
genţi pentru sport, genţi de umăr, genţi de
călătorie , genţi stil bandulieră, genţi de seară,
genţi pentru şcolari, genţi pentru cărţi, genţi
scoţiene, genţi din pânză, genţi pentru curieri,
genţi pentru şcolari, genţi cu tile, genţi cu
bandulieră, genţi tip sac, genţi pentru drumeţii,
genţi pentru camping, genţi pentru gimnastică,
genţi pentru haine, genţi de stradă, armaturi
pentru genţi (piese structurale de genţi), genţi
multifuncţionale pentru atleţi, genţi fabricate din
pânză, serviete şi genţi diplomat, genţi diplomat
pentru documente, genţi flexibile pentru haine,
genţi de transport universale, genţi pentru scule,
goale, genţi cu structură moale, genţi pentru
îmbrăcăminte sport, genţi cu imprimeu muzical,
genţi din blană sintetică, genţi de mână (poşete),
genţi de cumpărături din piele, genţi sport de uz
general, genţi pentru schimbat scutece (înfăşat),

genţi de voiaj din pânză, poşete mici (genţi de
mână), genţi din imitatie de piele, genţi de voiaj
pentru avion, genţi şi portofele din piele, genţi
de mână pentru bărbaţi, genţi pentru cosmetice
vândute goale, genţi pentru cosmetice (fără
conţinut), curele pentru genţi de mână, genţi
pentru accesorii de tricotat, genţi de umăr pentru
copii, genti pentru fard uri vandute goale, genţi
de voiaj cu tile, genţi de voiaj pentru pantofi,
genţi sub formă de tub , structuri pentru genţi
de mână, genţi pentru cumpărături fabricate
din piele, genţi pentru instrumente şi partituri
(muzică), genţi pentru unelte (neechipate) pentru
motociclete, genţi de voiaj pentru îmbrăcăminte
sport, genţi universale de sport cu tile, genti
de voiaj din materiale plastice, genţi mici de
voiaj (pentru sejururi scurte), genţi pentru ieşiri
la sfârşit de săptămână, genţi de voiaj din
piele pentru haine, genţi de voiaj din imitaţie
de piele, genţi cu două despărţituri stil doctor
(gladstone), borsete şi genţi de purtat la brâu,
genţi tricotate, altele decât cele din metale
preţioase, genţi care pot fi spălate, pentru
articole de toaletă, valijoare pentru articole de
îmbrăcăminte de noapte (genţi pentru sejururi
scurte), etichete adezive de piele pentru genţi,
genti pentru articole de toaleta vandute goale,
transportoare pentru animale (genţi), portofele,
portofele, inclusiv portcarduri, portofele pentru
carduri, portofele din piele, poşete, portmonee şi
portofele, portofele ataşa bile la curea, portofele
de încheietura mâinii, portofele din metale
preţioase, suporturi pentru carduri (portofele),
portofele (nu din metale preţioase), portofele
cu compartimente pentru carduri, portofele cu
fixare pe gleznă, portofele fixate la încheietura
mâinii, portofele de purtat sub braţ, bagaje,
pungi, portofele şi alte accesorii, portofele din
piele pentru carduri de credit, portofele pentru
monede neconfecţionate din metal pretios,
portofele din piele pentru cardurile de credit,
suporturi sub formă de portofele pentru chei,
suporturi pentru cărţi de vizită sub formă de
portofele, îmbrăcăminte pentru animale, geei
pentru câini, borsete pentru unelte, vândute
goale, borsete pentru scutece, borsete, borsete
pentru bărbaţi, ghiozdane şcolare, ghiozdane,
randsels (ghiozdane japoneze), rucsacuri pentru
transportat copii, rucsacuri pentru purtat copii,
rucsacuri pentru drumeţii, rucsacuri tip raniţă,
rucsacuri de zi, rucsacuri de munte, rucsacuri
pentru alpinişti, rucsacuri cu tile, rucsacuri pentru
camping, rucsacuri mici, mini-rucsacuri, raniţe
(rucsacuri), rucsacuri.
25. Sarafane (rochii), rochii drepte, rochii de
mireasă, rochii de tenis, rochii de plajă, rochii
de bal, rochii pentru femei, rochii pentru
gravide, rochii din piele, rochii din piei, rochii
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lungi de seară, cheongsam (rochii tradiţionale
chinezeşti), rochii pentru domnişoare de onoare,
rochii de gală pentru femei, rochii din imitaţie
de piele, rochii pentru sugari şi copii mici, rochii
şi cămăşi de damă pentru plajă, turnuri la
rochii pentru funde obi (obiage-shin), muu muu
(rochii hawaiiene largi, cu modele multicolore),
gulere pentru rochii, fuste, fuste-pantalon, fuste
mini, fuste plisate, fuste de tenis, fuste de
golf, fuste tip tenis (fuste cu pantalon scurt),
kilturi (fuste scoţiene din tartan), kilturi (fuste
scurte tradiţionale scoţiene), fuste plisate pentru
chimonouri de ceremonie (hakama), broboade
(articole de îmbrăcăminte), trusouri (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
termice, pulover (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte impermeabile, mănuşi
(articole de îmbrăcăminte), eşarfe (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte
religioase, articole de îmbrăcăminte brodate,
pufoaice (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte pentru băieţi, articole de
îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru atletism, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), pantaloni scurţi
(articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru triatlon, articole de îmbrăcăminte
din mătase, articole de îmbrăcăminte din
caşmir, articole de îmbrăcăminte pentru dans,
articole de îmbrăcăminte pentru teatru, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte din catifea, pantaloni kaki (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
din piele, articole de îmbrăcăminte pentru
tenis, articole de îmbrăcăminte confecţionate
din blană, pălării pentru petreceri (articole de
îmbrăcăminte), pantaloni de jogging (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
arte marţiale, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru patinaj artistic, sutiene fără bretele
(articole de îmbrăcăminte), jambiere pentru
genunchi (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte cu protecţie solară, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, costume
din trei piese (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru domnişoare
de onoare, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, burtiere pentru femei
însărcinate (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluşi,
articole de îmbrăcăminte din imitaţie de piele,
bentiţe de gât (părţi de articole de îmbrăcăminte),

articole de îmbrăcăminte confecţionate din
imitaţie de piele, articole de îmbrăcăminte
pentru golf, cu excepţia mănuşilor, articole
de îmbrăcăminte care conţin substanţe pentru
slăbit, articole de îmbrăcăminte purtate în timpul
exerciţiilor de judo, articole de îmbrăcăminte
purtate în timpul luptelor greco-romane, articole
de îmbrăcăminte pentru sport cu senzori
digitali încorporaţi, articole de îmbrăcăminte
pentru călărie (altele decât păiăriile de călărie),
corsete (articole de îmbrăcăminte), furouri
(articole de îmbrăcăminte), corsete (articole
de îmbrăcăminte, corsete), body-uri (articole
de îmbrăcăminte), clini (părţi de articole
de îmbrăcăminte), clini pentru colanţi (părţi
de articole de îmbrăcăminte), clini pentru
ciorapi (părţi de articole de îmbrăcăminte),
clinuri pentru subraţ (părţi de articole de
îmbrăcăminte), i clini pentru lenjeria intimă
(părţi de articole de îmbrăcăminte), i părţi de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru
acoperirea capului, clini pentru ciorapi de
pantofi (părţi de articole de îmbrăcăminte),
clini pentru costume de baie (părţi de
articole de îmbrăcăminte), clini pentru body-
uri purtate de dansatori (părţi de articole de
îmbrăcăminte), şepci (articole de îmbrăcăminte),
viziere (articole de îmbrăcăminte), articole de
acoperit faţa (articole de îmbrăcăminte), nu
pentru scopuri medicale sau sanitare, pantaloni,
taioare-pantalon, pantaloni colanţi, pantaloni
scurţi, pantaloni impermeabili, egări (pantaloni),
pantaloni stil călărie, pantaloni pentru călărie,
pantaloni pentru ciclism, pantaloni de schi,
pantaloni pentru copii, pantaloni de ocazie,
pantaloni de antrenament, pantaloni sport,
pantaloni capri, pantaloni chino, pantaloni
gaucho, pantaloni largi, pantaloni mulaţi,
pantaloni cargo, pantaloni ecosez, pantaloni
corsar, pantaloni lungi, pantaloni sportivi,
pantaloni de snow-board, pantaloni scurţi pentru
tenis, pantaloni de catifea cord, chaparajos
(pantaloni stil cowboy), pantaloni salopetă cu
pieptar, pantaloni scurţi pentru sport, pantalonaşi
pentru bebeluşi, pantaloni pentru gravide,
pantaloni de relaxare, pantaloni foarte scurţi,
pantaloni de zăpadă, pantaloni pentru camuflaj,
pantaloni de vânătoare, pantaloni pentru yoga,
pantaloni de jogging, pantaloni de trening,
pantaloni de sport, pantaloni din piele, pantaloni
de drumeţie, pantaloni de ploaie, pantaloni de
trening, pantaloni de golf, pantaloni bufanţi scurţi,
pantaloni de protecţie, pantaloni de călărie,
pantalonaşi bufanţi cu volane (de noapte),
pantaloni scurţi matlasaţi de uz sportiv, pantaloni
de trening cu bandă elastică, pantaloni scurţi
cu bretele pentru ciclism, pantaloni bufanţi
până la genunchi, pantaloni scurti de tip
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capri, pantaloni sport care absorb umezeala,
pantaloni matlasaţi de uz sportiv, pantaloni
de schi cu bretele, pantaloni de purtat pe
deasupra, pantaloni scurţi din material pluşat,
pantaloni scurţi pentru gravide, pantaloni pentru
fotbal american, pantaloni colanţi pentru gravide,
pantaloni scurţi de golf, pantaloni scurţi pentru
box, pantaloni scurţi pentru surfing, pantaloni
de trening scurţi, pantaloni pentru asistente
medicale, pantaloni rezistenţi la vânt, pantaloni
scurţi de protecţie, pantaloni scurţi pentru rugby,
jachete, mantouri, pantaloni şi veste pentru
femei şi bărbaţi, supieuri (barete pentru fixarea
sub talpă a pantalonilor), pantaloni salopetă
pentru sugari şi copii mici, pantaloni de corp,
pantaloni de pijama, pantaloni pentru copii
(îmbrăcăminte), pantalonaşi tiviţi cu volănaşe,
cămăşi din fibre de ramie, cămăşi sport care
absorb umezeala, cămăşi matlasate de uz
sportiv, cămăşi din catifea reiată, cămăşi cu guler
fără nasturi, camasi cu mânecă lungă, cămăşi
purtate peste îmbrăcăminte, cămăşi rezistente la
vânt, cămăşi din materiale ţesute, gulere detaşa
bile pentru cămăşi, cămăşi cu mânecă scurtă,
cămăşi şi furouri, cămăşi pentru gravide, cămăşi
pentru pescari, cămăşi de vânătoare, cămăşi
pentru camuflaj, cămăşi din tricot, plastroane de
cămăşi, cămăşi pentru costum, cămăşi stil sport,
cămăşi cu nasturi, cămăşi de costum, cămăşi
hawaiene, cămăşi, topuri (cămăşi fără mâneci),
cămăşi de tip hawaian cu nasturi în faţă, cămăşi
care se poartă fără cravată, cămăşi lungi purtate
sub chimonouri (koshimaki), cămăşi purtate sub
chimonouri uuban), cămăşi de noapte pentru
femei, cămăşi de noapte japoneze (nemaki),
cămăşi de noapte, geci de puf, geci de pescuit,
geci fără mâneei, geci cu mâneei, geci din piele,
geci" bomber ", geci, corsete (lenjerie de corp),
corsete (lenjerie intimă), corsete (îmbrăcăminte),
corsete (lenjerie), corsete, sacouri de gală,
sacouri sport, mantouri, chimonouri, chimonouri
japoneze, chimonouri lungi (nagagi), cordoane
pentru chimonouri (datejime), cordoane pentru
chimonouri (datemaki), brâie pentru chimonouri
(koshihimo), brâu lat pentru chimono (obi),
gulere detaşabile pentru chimonouri (haneri),
salopete, salopete scurte, salopete de schi,
salopete de lucru, salopete pentru vânătoare,
salopete pentru asistente medicale, salopete
umplute cu puf, pelerine, pelerine impermeabile,
pelerine damă, cape şi pelerine, pelerine de
damă, pelerine pentru coafor, pelerine utilizate
pentru şamponare, bluze, bluze sport, bluze
tubulare, bluze scurte, bluze de trening, bluze
cu glugă, bluze de antrenament, bluze pentru
gravide, bluze albe de spital, bluze cu guler înalt,
bluze cu guler pe gât, bluze sport cu mâneci
scurte, bluze şi şorturi pentru sport, tricouri,

tricouri polo, tricouri imprimate, tricouri din pichet,
tricouri tip polo, tricouri de tenis, tricouri pentru
rugby, tricouri pentru fotbal, tricouri de fotbal,
tricouri pentru yoga, tricouri sportive fără mâneci,
tricouri cu mânecă scurtă, tricouri pentru fotbal
american, seturi de maiouri şi şorturi (articole
vestimentare), maiouri cu mânecă lungă, maiouri
de yoga, maiouri de corp, maiouri pentru sport,
maiouri pentru ciclism, maiouri pentru atletism,
maiouri de alergare, maiouri sportive, maiouri,
slipuri (chiloţi de baie), chiloţi, chiloţi tanga,
chiloţi de damă, chiloţi pentru femei, boxeri
pentru băieţi (lenjerie intimă), sutiene pentru
alăptat, sutiene ade rente, sutiene fără bretele,
sutiene şi brasiere, bretele pentru sutiene
(piese vestimentare), bustiere sport care absorb
umezeală, bustiere sport, bustiere, pălării mici,
pălării, mitre (pălării), pălării din hârtie folosite
ca articole vestimentare, pălării de hârtie pentru
bucătari şefi, pălării din rogoz (suge-gasa),
pălării de hârtie pentru infirmiere, pălării cu
borul mare, pălării de hârtie (îmbrăcăminte),
pălării de modă, pălării pentru femei, pălării
de ploaie, calote de pălării, pălării din blană,
pălării de soare, pălării din lână, pălării de
plajă, carcase de pălării, toci (pălării), pălării
fedora, pălării fascinator, eşarfe pentru cap,
eşarfe de pus pe cap, yahsmagh-uri (eşarfe
pentru acoperirea capului purtate de bărbaţi
arabi), şal uri şi eşarfe de cap, eşarfe de
purtat pe umeri, boa (eşarfe din pene), eşarfe
pentru gât (fulare), fulare (eşarfe pentru gât),
eşarfe pentru gât, eşarfe pentru bărbaţi, eşarfe
de mătase, eşarfe de caşmir, şaluri şi eşarfe,
eşarfe, mănuşi cu vârfurile degetelor din material
conductiv, care por fi purtate atunci când, se
utilizează dispozitive electronice portabile cu
ecran tactil, îmbrăcăminte de sport (care nu
include mănuşile de golf), mănuşi călduroase
pentru dispozitive cu ecran tactil, mănuşi,
inclusiv cele din piele sau blană, mănuşi până
la cot fără degete (îmbrăcăminte), mănuşi cu
un deget pentru snowboard, mănuşi pentru
costume impermeabile, mănuşi fără degete
(îmbrăcăminte), mănuşi lungi fără deget, mănuşi
pentru ciclişti, mânuşi pentru condus, mănuşi
pentru snowboard, mănuşi de camuflaj, mănuşi
de iarnă, mănuşi pentru călărie, mănuşi pentru
motociclişti, mănuşi de schi, mănuşi tricotate,
mănuşi, cureluşe pentru fixarea ciorapilor
bărbăteşti, bretele de susţinere pentru ciorapi,
ciorapi, şosete şi ciorapi, ciorapi de atletism,
ciorapi antiperspiranţi, ciorapi, ciorapi până la
genunchi cu bandă elastică, ciora pi trei-
sferturi, talonete pentru ciorapi, curele din
materiale textile (îmbrăcăminte), curele din piele
(îmbrăcăminte), curele (accesorii vestimentare),
curele de degete pentru sandale în stil japonez
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(zori), curele pentru încălţăminte, blugi, costume
pentru copii folosite în cadrul jocurilor de-a
deghizatul.
26. Dantelă, dantelă Jacquard, dantelă pentru
bordare, suveică pentru dantelă, matriţe pentru
dantelă, dantelă lucrată pe bobină, broderie,
broderie pentru îmbrăcăminte, broderie de aur
pentru confecţii, broderie de argint pentru
confecţii, panglici, şnururi (cu excepţia broderiei),
seturi de broderie cu punct de cruciuliţă, bobine
pentru aţa de broderie sau lână (nu componente
de maşini), bentiţe pentru păr, nasturi de sacou
din metale preţioase.
28. Globuri de sticlă cu zăpadă în interior, globuri
cu zăpadă de jucărie, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, jocuri electronice
educative pentru copii, aparate de jocuri electrice
educaţionale pentru copii.
33. Vinuri japoneze din struguri dulci conţinând
extracte de ginseng şi scoarţă de cinchona,
vinuri cu denumire de origine protejată, vinuri cu
indicaţie geografică protejată, vinuri cu alcool,
vinuri spumante naturale, vinuri albe spumante,
vinuri de desert, vinuri roze, vinuri dulci, vinuri
neacidulate, vinuri îmbogăţite, vinuri spumante,
vinuri roşii spumante, vinuri de masă, vin
spumant, vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de publicitate, marketing şi promovare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 08019
(151) 08/11/2021
(732) NORAND SRL, SAT. LIVEZENI NR.

256/C, JUD. MUREȘ, COMUNA
LIVEZENI, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

mimorello

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 26.05.01;
26.05.18

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

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice interactive, publicații electronice care
conțin jocuri, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste.
16. Publicații educative tipărite, publicații
imprimate tipărite, cărți pentru copii, caiete de
activități pentru copii, cărți de povești pentru
copii, cărți pentru copii care includ o componentă
audio.
28. Jucării, jucării pentru copii, jucării antistres,
jucării muzicale, jucării electronice, jucării
vorbitoare, jucarii inteligente, jucării din lemn,
jucării electronice didactice, puzzle-uri (jucării),
jucării pentru copii mici, jucării comercializate
la set, jucării din pluș inteligente, jucării, jocuri
și articole de joacă, jocuri, jocuri de societate,
jocuri de manipulare, jocuri electronice educative
pentru copii, jocuri pentru facilitarea dezvoltării
bebelușilor, jocuri de petrecere, jocuri muzicale,
aparate de jocuri electrice educaționale pentru
copii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii
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de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de abonamente la publicații,
pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, cercetare
de piață pentru compilarea de informații
despre cititorii publicațiilor, redactare de texte
publicitare, redactare de scenarii pentru scopuri
publicitare, producție de materiale publicitare,
servicii publicitare pentru cărți, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de
cărți membrilor săi, servicii de agenție literară
constând în negocierea contractelor, regruparea
în avantajul terților de publicații electronice
descărcabile, publicații electronice interactive,
publicații electronice care conțin jocuri, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
publicații educative, publicații imprimate, cărți
pentru copii, caiete de activități pentru copii, cărți
de povești pentru copii, cărți pentru copii care
includ o componentă audio, jucării, jucării pentru
copii, jucării antistres, jucării muzicale, jucării
electronice, jucării vorbitoare, jucarii inteligente,
jucării din lemn, jucării electronice didactice,
puzzle-uri (jucării), jucării pentru copii mici, jucării
comercializate la set, jucării din pluș inteligente,
jucării, jocuri și articole de joacă, jocuri, jocuri de
societate, jocuri de manipulare, jocuri electronice
educative pentru copii, jocuri pentru facilitarea
dezvoltării bebelușilor, jocuri de petrecere,
jocuri muzicale, aparate de jocuri electrice
educaționale pentru copii (exceptând transportul
lor), pentru a permite clientilor sa le vada si sa
le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de magazin
fizic sau online de comercializare cu amanuntul
si/sau cu ridicata, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informații despre publicații electronice
descărcabile, publicații electronice interactive,
publicații electronice care conțin jocuri, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
publicații educative, publicații imprimate, cărți
pentru copii, caiete de activități pentru copii, cărți

de povești pentru copii, cărți pentru copii care
includ o componentă audio, jucării, jucării pentru
copii, jucării antistres, jucării muzicale, jucării
electronice, jucării vorbitoare, jucarii inteligente,
jucării din lemn, jucării electronice didactice,
puzzle-uri (jucării), jucării pentru copii mici,
jucării comercializate la set, jucării din pluș
inteligente, jucării, jocuri și articole de joacă,
jocuri, jocuri de societate, jocuri de manipulare,
jocuri electronice educative pentru copii, jocuri
pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor, jocuri
de petrecere, jocuri muzicale, aparate de
jocuri electrice educaționale pentru copii, servicii
de intermediere comercială, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare, servicii de agenții de import-export.
41. Organizare de jocuri educaționale, pregătire
în domeniul afacerilor furnizată prin intermediul
jocurilor, servicii educaționale și de instruire
cu privire la jocuri, publicare și editare de
cărți, publicare de materiale și publicații tipărite,
altele decât cele publicitare, editare de publicații,
publicații de literatură didactică, furnizare de
publicații on-line, împrumut de cărți și publicații
periodice, servicii educaționale pentru copii,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
intelectuale ale copiilor, redactare de texte, altele
decât cele publicitare, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de interpretare și traducere,
publicare de documente, publicare de manuale,
publicare de povești, publicare de ziare,
publicare de jurnale, publicare de texte, publicare
de broșuri, publicare de reviste, publicare de
cărți, publicare de materiale didactice, publicare
de materiale educative, publicare de cărți
audio, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare de manuale
școlare, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de produse de imprimerie, servicii de
publicare de reviste, publicare online de ziare
electronice, publicare și editare de materiale
tipărite, publicare de materiale tipărite în format
electronic, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, editare de cărți și
recenzii, servicii de informare cu privire la cărți,
închiriere de cărți, servicii de agenție literară.

───────
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(210) M 2021 08020
(151) 08/11/2021
(732) SANVERO HEALTHCARE SRL,

STR. PRECIZIEI, NR. 20, CORP
A, CAM 4, ET 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sanvero Calciu Organic
din alge marine și

stridii + vitamina D3

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.19

(591) Culori revendicate:verde deschis, rosu,
albastru, galben, roz, coral

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

5. Suplimente de calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din calciu, suplimente
nutritive care conțin în principal calciu,
comprimate de calciu sub formă de supliment
alimentar.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 08021
(151) 08/11/2021
(732) S.C. CLAYSGROUP, STR.

LUGAȘU DE JOS NR. 295,
JUDETUL BIHOR, LUGASU DE
JOS, 417315, BIHOR, ROMANIA

(540)

HUBLO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

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

12. Ambarcațiuni personale, ambarcațiuni de
agrement, ambarcațiuni folosite ca locuințe.

───────

(210) M 2021 08022
(151) 08/11/2021
(732) DEPOZITUL DE TABLA

INTERNATIONAL SRL, HALCHIU,
DN13, JUDETUL BRASOV,
HALCHIU, 547266, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
ARKADA

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

6. Garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, garduri și panouri metalice, șipci
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metalice, acoperișuri metalice, țigle metalice de
acoperișuri, țigle metalice pentru acoperișuri,
panouri metalice pentru acoperișuri, materiale
metalice pentru acoperișuri, foi metalice pentru
acoperișuri, table metalice pentru acoperișuri,
table pentru acoperișuri metalice, dolii metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperișuri, panouri metalice izolante pentru
construcții, panouri de acoperire izolante din
metal pentru pereți.

───────

INTERNATIONAL SRL, HALCHIU,
DN13, JUDETUL BRASOV,
HALCHIU, 547266, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
RUBIKON

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

6. Garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, garduri și panouri metalice, panouri
metalice izolante pentru construcții, acoperișuri
metalice, țigle metalice de acoperișuri,
țigle metalice pentru acoperișuri, panouri
metalice pentru acoperișuri, învelitori metalice
pentru acoperișuri, materiale metalice pentru
acoperișuri, foi metalice pentru acoperișuri,
table metalice pentru acoperișuri, table
pentru acoperișuri metalice, dolii metalice
pentru acoperișuri, învelitori din metal pentru
acoperișuri, jgheaburi metalice pentru acoperiș,
dolii metalice (construcții).

───────

(210) M 2021 08023
(151) 08/11/2021
(732) DEPOZITUL DE TABLA


