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Cereri Mărci publicate în 20/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 09071 13/01/2021 STAR OPTIC SRL OQO BY STAR OPTIC

2 M 2021 00181 13/01/2021 SC URBAN SLOWFOOD SRL SUPPA

3 M 2021 00182 13/01/2021 SC IT SCHOOL SRL IT School

4 M 2021 00183 13/01/2021 DENT ESTET CLINIC SA HypnoTherapy

5 M 2021 00184 13/01/2021 DENT ESTET CLINIC SA HypnoPlan

6 M 2021 00185 13/01/2021 DENT ESTET CLINIC SA HypnoZone

7 M 2021 00186 13/01/2021 DENT ESTET CLINIC SA HypnoCare

8 M 2021 00187 13/01/2021 FUNDATIA COMPETENTI,
CORECTI SI UTILI

COMUNITATEA Competenţi,
Corecţi şi Utili CCU

9 M 2021 00188 13/01/2021 INTERTOY ZONE SRL NORIEL BEBE

10 M 2021 00189 13/01/2021 ACTIV RADIOTV SRL NEWS ROMANIA

11 M 2021 00190 13/01/2021 INTERTOY ZONE SRL NORIEL BEBE

12 M 2021 00191 13/01/2021 FIRE SAFETY EXPERTS SRL Fire Safety Experts Fire
Prevention. Do it for Life!

13 M 2021 00192 13/01/2021 SC.INVEST TOWN.SRL INVEST TOWN specialiști
în consultanță și tranzacții
imobiliare

14 M 2021 00193 13/01/2021 ADRIANA POPESCU Antonio Bonnati

15 M 2021 00194 13/01/2021 OPEN KITCHEN SRL OpenKitchen

16 M 2021 00195 13/01/2021 SC LUAR SRL LUAR OUR WAY ON THE
HIGHWAY

17 M 2021 00196 13/01/2021 HIGIENE LACROIX SRL Squill Chemicals

18 M 2021 00197 13/01/2021 HIGIENE LACROIX SRL LePapier

19 M 2021 00198 13/01/2021 ESTIKA WINES BUSINESS
CONCEPT SRL

ESTIKA WINES

20 M 2021 00199 13/01/2021 WODEN SECURITY
SOLUTIONS SRL

WODEN SECURITY
SOLUTIONS

21 M 2021 00200 13/01/2021 OPEN KITCHEN SRL Mashrek

22 M 2021 00201 13/01/2021 OPEN KITCHEN SRL Cucina Centrale

23 M 2021 00202 13/01/2021 OPEN KITCHEN SRL White Elephant

24 M 2021 00203 13/01/2021 OPEN KITCHEN SRL Hawaianos

25 M 2021 00204 13/01/2021 OPEN KITCHEN SRL Big Fat



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/01/2021

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 00205 13/01/2021 OPEN KITCHEN SRL Lugoj Bucatarie Romaneasca

27 M 2021 00206 13/01/2021 AHMAD SINAN Still Medical

28 M 2021 00208 13/01/2021 EFFECTIVE ADVERTISING
AGENCY SRL

SFÂNTUL CINCI La bine şi la
greu

29 M 2021 00209 13/01/2021 EXCLUSIVE ESSENCE SRL ARABIC SCENT

30 M 2021 00210 13/01/2021 IPERCOMP EXIM SRL TRIMMER

31 M 2021 00211 13/01/2021 YAVEZ UNLIMITED SRL yavez!

32 M 2021 00212 13/01/2021 DORIN DANCU
NICOLAE MUNTEAN
ALEXANDRU-COSMIN SIMU

ÎNGERI SI CORBI

33 M 2021 00213 13/01/2021 SC LUNA GLAMPING SRL luna homes

34 M 2021 00214 13/01/2021 CRISTIAN-MIHAIL DINU DA Dinu & Associates DENTAL
CLINIC

35 M 2021 00215 13/01/2021 CRISTIAN-MIHAIL DINU DA Dinu & Associates IMPLANT
ACADEMY
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(210) M 2020 09071
(151) 13/01/2021
(732) STAR OPTIC SRL, STR. PESTE

IAZ, NR.554, JUDETUL NEAMT,
LOC. TRIFESTI, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

OQO BY STAR OPTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru

oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 00181
(151) 13/01/2021
(732) SC URBAN SLOWFOOD SRL,

STR. DEVA NR. 48, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

SUPPA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.12; 27.05.24;
05.03.13; 11.01.01

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/01/2021

(210) M 2021 00182
(151) 13/01/2021
(732) SC IT SCHOOL SRL, B DUL

GENERAL DRAGALINA 27,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)

IT School

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.02.05

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben,
albastru

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 00183
(151) 13/01/2021
(732) DENT ESTET CLINIC SA, SOS.

(540)

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

35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2021 00184
(151) 13/01/2021
(732) DENT ESTET CLINIC SA, SOS.

NORDULUI NR. 82-92, TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
HypnoPlan

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

35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2021 00185
(151) 13/01/2021
(732) DENT ESTET CLINIC SA, SOS.

NORDULUI NR. 82-92, TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
HypnoZone

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

35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────HypnoTherapy

NORDULUI NR. 82-92, TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2021 00186
(151) 13/01/2021
(732) DENT ESTET CLINIC SA, SOS.

NORDULUI NR. 82-92, TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
HypnoCare

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

35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2021 00187
(151) 13/01/2021
(732) FUNDATIA COMPETENTI,

CORECTI SI UTILI, STRADA
PROGRESULUI NR 134-138,
SECTOR 2, BUCURESTI, 050695,
ROMANIA

(540)

COMUNITATEA Competenţi,
Corecţi şi Utili CCU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.01; 26.02.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2370C), portocaliu (Pantone 164C )

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

35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 00188
(151) 13/01/2021
(732) INTERTOY ZONE SRL, STRADA

CAMINULUI NR. 6, BUCUREȘTI,
024742, ROMANIA

(540)

NORIEL BEBE
(591) Culori revendicate:Albastru inchis,

Albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, de uz medical, plasturi și materiale
pentru pansamente, dezinfectante, fungicide,
ierbicide.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun
35. Publicitate, lucrări de birou

───────
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(210) M 2021 00189
(151) 13/01/2021
(732) ACTIV RADIOTV SRL, STRADA

PLEVNEI NR 2, JUDEȚUL OLT,
CARACAL, OLT, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

NEWS ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.17; 01.05.01

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

clase:
38. Servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2021 00190
(151) 13/01/2021
(732) INTERTOY ZONE SRL, STRADA

CAMINULUI NR. 6, BUCUREȘTI,
024742, ROMANIA

(540)

NORIEL BEBE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.11; 26.11.12

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

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, de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 00191
(151) 13/01/2021
(732) FIRE SAFETY EXPERTS SRL,

STR. FLOARE ROSIE NR.3, BL.53,
SC. 2, ET.3, AP.35, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Fire Safety Experts Fire
Prevention. Do it for Life!

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 26.04.04; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, instruire
tehnică privind riscul de incendiu.
42. Consultanță tehnică în materie de proiectare,
elaborare de planuri în domeniul construcțiilor,
elaborare de planuri (construcții), întocmite de
rapoarte referitoare la proiectare, proiectare
de construcții, proiectare de clădiri, proiectare
de spații de birou, proiectare de sisteme de
iluminat, proiectare și consultanță în inginerie,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
spații de birouri, servicii de proiectare tehnică
de instalații pentru alimentare cu apă, servicii
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de proiectare privind construcțiile civile, servicii
de proiectare a clădirilor, servicii de control
de calitate și testare, controlul calității clădirilor
finalizate, evaluare științifică de riscuri, inspecția
instalațiilor și utilajelor, servicii de inspecție
tehnică, servicii de testare pentru sisteme de
alarmă și de monitorizare, consiliere tehnică
referitoare la siguranță, consultanță de către
experți privind tehnologia, efectuarea de planuri
pentru construcții, consultanță tehnică privind
prevenirea incendiilor, întocmire de rapoarte
referitoare la cercetarea tehnică, consultanță în
domeniul ingineriei civile, servicii de inginerie
civilă, consultanță în domeniul tehnic, expertize
tehnice (lucrări de inginerie), efectuarea de
expertize tehnice, realizarea de rapoarte tehnice,
servicii de arhitectură și inginerie, servicii de
consultanță tehnică în domeniul ingineriei civile.

───────

(210) M 2021 00192
(151) 13/01/2021
(732) SC.INVEST TOWN.SRL,

SOSEAUA NATIONALA NR. 52, BL.
A6, SC. B, ET. 4, AP. 4, JUDEȚUL
IAȘI, IASI, 700607, IAȘI, ROMANIA

(540)

INVEST TOWN specialiști
în consultanță și

tranzacții imobiliare

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 26.02.01; 27.05.01; 29.01.02

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

clase:
36. Servicii de agenții imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale.

───────

(210) M 2021 00193
(151) 13/01/2021
(732) ADRIANA POPESCU, STR.

VREJULUI NR. 21, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 010137,
ROMANIA

(540)
Antonio Bonnati

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, cutii din piele
sau carton imitaţie de piele, moleschin (imitaţie
de piele).
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole purtate
în jurul gâtului, bandane, baticuri, baticuri
de purtat la gât, bentiţe de gât (părţi
de articole de îmbrăcăminte), bluze, bretele
pentru îmbrăcăminte, confecţii (îmbrăcăminte),
cravate, curele (accesorii vestimentare),
cămăşi, echipament sportiv (îmbrăcăminte,
încălţăminte), eşarfe, fulare(îmbrăcăminte),
fuste, geci, haine de ploaie, haine de stradă,
haine din denim (jachete, pardesie), haine
impermeabile de purtat în aer liber, haine
pentru copii, hanorace cu glugă, helănci,
impermeabile (îmbrăcăminte), jachete, jachete,
mantouri, pantaloni şi veste pentru femei şi
bărbaţi, jeansi denim (articole de îmbrăcăminte),
lenjerie de corp, maiouri, mănuşi (articole
de îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni scurţi,
papioane, pardesiuri, pelerine, pulovere (articole
de îmbrăcăminte), rochii pentru femei, taioare,
topuri (articole vestimentare), trenciuri, pantaloni
de trening, treninguri (pentru sport), tricotaje
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
veste, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănuşile de
golf), şaluri, şorturi, articole de încălţăminte,
accesorii metalice pentru încălţăminte, bascheţi,
cauciucuri (încălţăminte), cizme, curele pentru
încălţăminte, ghete, huse pentru încălţăminte,
cu excepţia celor de uz medical, pantofi
din piele, pantofi fără şireturi, sandale,
tenişi, încălţăminte (cu excepţia articolelor de
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încălţăminte ortopedice), încălţăminte de plajă
şi sandale, încălţăminte de sport, încălţăminte
de stradă, articole pentru acoperirea capului,
bentiţe pentru cap, berete, bonete, băşti, fesuri,
pălării cu borul mare, pălării de modă, pălării de
plajă, pălării de ploaie, pălării de soare, şepci
(articole de îmbrăcăminte), broboade (articole de
îmbrăcăminte).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea în avantajul terţilor a articolelor de
din clasele 18 si 25, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 00194
(151) 13/01/2021
(732) OPEN KITCHEN SRL, ALEEA

PRIVIGHETORILOR NR. 85, BL. B,
SC. A, ETAJ 2, AP. 76, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OpenKitchen

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

35. Servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, administrare a afacerilor pentru
restaurante, asistenţă pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistenţă pentru administrarea afacerilor în
domeniul înfiinţării şi exploatării restaurantelor,
management de restaurant pentru terţi,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, servicii de consultanţă comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanţă comercială cu privire
la administrarea de restaurante, servicii de

comandă oniine în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet şi livrare la domiciliu.
43. Servicii de restaurante pentru turişti,
servicii de restaurante fast-food, servicii de
restaurant cu specific japonez, servicii de
restaurante care servesc udon și soba, servicii
de catering pentru fast-food cu autoservire,
servicii de restaurante cu mâncare specific
spaniolă, restaurante de delicatese, restaurante
cu autoservire, restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant washoku, servicii de
restaurant şi bar, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente şi băuturi
în restaurante şi baruri, furnizare de alimente
şi băuturi în restaurante şi baruri, furnizare de
alimente şi băuturi pentru oaspeţi în restaurante,
servire de alimente şi băuturi pentru oaspeţi în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licenţă, rezervări la restaurant,
servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante şi mese
furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
furnizarea de informaţii cu privire la restaurante
furnizare de recenzii de restaurante şi baruri,
servicii prestate de o agenţie pentru rezervări de
restaurante, servicii de agenţie de voiaj pentru
rezervarea de locuri la restaurante.

───────

(210) M 2021 00195
(151) 13/01/2021
(732) SC LUAR SRL, STR.

COMUNARZILOR NR. 10,
JUDETUL ARAD, ARAD, 310189,
ARAD, ROMANIA

(540)

LUAR OUR WAY
ON THE HIGHWAY
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
39. Transport.

───────

(210) M 2021 00196
(151) 13/01/2021
(732) HIGIENE LACROIX SRL, STR.

ECOLOGISTILOR 12B, SACELE
- BRASOV, JUDETUL BRASOV,
SACELE, 505600, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Squill Chemicals

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.16

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

3. Detergenţi, produse pentru spălare, produse
pentru curăţare, săpunuri nemedicinale.

───────

(210) M 2021 00197
(151) 13/01/2021
(732) HIGIENE LACROIX SRL, P-TA

TEATRULUI NR. 3, BL.3, SC.A,
APT.8, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 505600, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

LePapier

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 00198
(151) 13/01/2021
(732) ESTIKA WINES BUSINESS

CONCEPT SRL, STR. MATEI
VOIEVOD, NR. 115-123, CAMERA
5, BLOC O2, SC. 2, ET. 3, AP.
57, SECTOR 2, BUCURESTI ,
ROMANIA

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

(540)

ESTIKA WINES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.23

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

35. Servicii de publicitate, servicii de marketing,
servicii de promovare a vânzărilor pentru terți,
servicii de relații publice, organizarea de târguri
comerciale, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, consultanță privind
publicitatea, consultanță privind marketingul,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind relațiile publice, dezvoltarea
de concepte publicitare, servicii de intermediere
comercială, servicii de informații competitive,
negocierea contractelor de afaceri pentru terți.

───────

(210) M 2021 00199
(151) 13/01/2021
(732) WODEN SECURITY SOLUTIONS

SRL, ALEEA PANTELIMON NR. 1,
BL. 11, ET. 1, AP. 16, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022401, ROMANIA

(540)
WODEN SECURITY

SOLUTIONS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții,, servicii de reparații,
servicii de instalații.
38. Telecomunicații.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divetisment, activități
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță pentru
protejarea bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți destinat
să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2021 00200
(151) 13/01/2021
(732) OPEN KITCHEN SRL, ALEEA

PRIVIGHETORILOR 85, BLOC
B, SCARA A, ETAJ 2, AP. 76,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Mashrek

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

43. Restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
specific japonez, restaurante care servesc udon
și soba, servicii de catering pentru fast-food cu
autoservire, servicii de restaurante cu mâncare
specific spaniolă, restaurante de delicatese,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
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de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, 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,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, rezervări la restaurant,
servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, furnizarea de
recenzii despre restaurante, servicii de informare
privind restaurantele, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 00201
(151) 13/01/2021
(732) OPEN KITCHEN SRL, ALEEA

PRIVIGHETORILOR 85, BLOC
B, SCARA A, ETAJ 2, AP. 76,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Cucina Centrale

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

43. Restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
specific japonez, restaurante care servesc udon
și sobă, servicii de catering pentru fast-food cu
autoservire, servicii de restaurante cu mâncare
specific spaniolă, restaurante de delicatese,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant și bar
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de cluburi cu restaurante private
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapid, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri

───────

(210) M 2021 00202
(151) 13/01/2021
(732) OPEN KITCHEN SRL, ALEEA

PRIVIGHETORILOR 85, BLOC
B, SCARA A, ETAJ 2, AP. 76,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
White Elephant

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

43. Restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
specific japonez, restaurante care servesc udon
și sobă, servicii de catering pentru fast-food cu
autoservire, servicii de restaurante cu mâncare
specific spaniolă, restaurante de delicatese,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapid, 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,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, rezervări la restaurant,
servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, furnizarea de

furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți  în  restaurante  servicii  de  restaurant 
care  includ  servicii de  bar  cu  licență, 
rezervări la restaurant,servicii de rezervări la 
restaurant,  rezervări pentru  restaurante  și 
mese, furnizarea derecenzii despre restaurante,
 servicii  de  informare privind  restaurantele, 
furnizarea  de  informații cu  privire  la 
restaurante,  furnizare  de  recenzii de 
restaurante  și  baruri,  servicii  prestate  de  o
agenție pentru rezervări de restaurante, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii de catering.
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recenzii despre restaurante, servicii de informare
privind restaurantele, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 00203
(151) 13/01/2021
(732) OPEN KITCHEN SRL, ALEEA

PRIVIGHETORILOR 85, BLOC
B, SCARA A, ETAJ 2, AP. 76,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Hawaianos

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

43. Restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
specific japonez, restaurante care servesc udon
și sobă, servicii de catering pentru fast-food cu
autoservire, servicii de restaurante cu mâncare
specific spaniolă, restaurante de delicatese,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapid, 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,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, rezervări la restaurant,
servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, furnizarea de
recenzii despre restaurante, servicii de informare
privind restaurantele, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii de catering.

PRIVIGHETORILOR 85, BLOC
B, SCARA A, ETAJ 2, AP. 76,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Big Fat

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

43. Restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
specific japonez, restaurante care servesc udon
și sobă, servicii de catering pentru fast-food cu
autoservire, servicii de restaurante cu mâncare
specific spaniolă, restaurante de delicatese,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapid, 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,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, rezervări la restaurant,
servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, furnizarea de
recenzii despre restaurante, servicii de informare
privind restaurantele, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii de catering.

───────

───────

(210) M 2021 00204
(151) 13/01/2021
(732) OPEN KITCHEN SRL, ALEEA
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(210) M 2021 00205
(151) 13/01/2021
(732) OPEN KITCHEN SRL, ALEEA

PRIVIGHETORILOR 85, BLOC
B, SCARA A, ETAJ 2, AP. 76,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Lugoj Bucatarie Romaneasca

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

43. Restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
specific japonez, restaurante care servesc udon
și sobă, servicii de catering pentru fast-food cu
autoservire, servicii de restaurante cu mâncare
specific spaniolă, restaurante de delicatese,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapid, 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,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, rezervări la restaurant,
servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, furnizarea de
recenzii despre restaurante, servicii de informare
privind restaurantele, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 00206
(151) 13/01/2021
(732) AHMAD SINAN, STR. DOAMNA

GHICA NR. 18, BL. 3BIS, SC. 1, ET.
2, AP. 7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
Still Medical

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

5. Absorbante pentru incontinenţă, absorbante
zilnice, alcool medicinal, alcool pentru fricţiuni,
chiloţei de unică folosinţă, din hârtie, pentru
învăţarea la oliţă, chiloţei din celuloză, de
unică folosinţă, pentru învăţarea la oliţă, chiloţei
(scutece) pentru bebeluşi, chiloţi absorbanţi
pentru incontinenţă, chiloţi de unică folosinţă
pentru sugarii care învaţă să folosească
toaleta, chiloţi de unică folosinţă, din hârtie
sau celuloză, pentru copiii care învaţă să
folosească toaleta, chiloţi de unică folosinţă
pentru învăţarea la oliţă (scutece), chiloţi igienici,
chiloţi igienici pentru animale de companie,
deodorante pentru automobile, deodorante
pentru pantofi, deodorante pentru tapiţerie,
deodorante wc, dezinfectante, dezinfectante
folosite pentru igienă, dezinfectante
pentru wc-uri chimice, dezinfectanţi şi
antiseptice, dezodorizante pentru automobile,
dezodorizante pentru baie, dezodorizante
pentru covoare, dezodorizante pentru
frigider, dezodorizante pentru îmbrăcăminte,
dezodorizante pentru îmbrăcăminte sau
materiale textile, dezodorizante pentru litiere,
dezodorizante pentru sisteme de evacuare a
gunoiului, gel pentru dezodorizarea aerului,
geluri antibacteriene, geluri dezinfectante
antibacteriene cu alcool, chiloţi igienici, bandaje
igienice, îmbrăcăminte pentru incontinenţă,
îmbrăcăminte sanitară, chiloţi absorbanţi
pentru incontinenţă, scutece igienice pentru
incontinenţă, lenjerie intimă pentru scopuri
sanitare, loţiuni antibacteriene pentru mâini,
loţiuni de uz farmaceutic, odorizante pentru
incaperi si materiale textile, pansamente
dezinfectante, pantaloni de unică folosinţă din
celuloză pentru fixarea scutecului bebeluşului,
pantaloni de unică folosinţă din hârtie
pentru fixarea scutecului bebeluşului, produs
antibiotic pentru spălat pe mâini, produs
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de curăţare antibacterian, produse antiseptice
pentru spălare, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), produse pentru
dezodorizarea şi purificarea aerului, produse
pentru odorizarea aerului în automobile,
produse pentru odorizarea aerului, produse
şi articole pentru igienă, rezerve pentru
dezodorizarea aerului, săpunuri dezinfectante,
săpun antibacterian, scutece absorbante din
celuloză pentru animale de companie, scutece
absorbante din hârtie pentru animale de
companie, scutece adaptate din celuloză pentru
bebeluşi, scutece adaptate din hârtie pentru
bebeluşi, scutece-chilot de unică folosinţă,
pentru bebeluşi, scutece chiloţei din celuloză,
de unică folosinţă, pentru copii, scutece chiloţei
din hârtie, de unică folosinţă, pentru copii,
scutece chiloţei pentru bebeluşi, scutece de
hârtie, scutece de hârtie pentru nou-născuţi,
scutece de înot de unică folosinţă pentru copii
şi bebeluşi, scutece de înot pentru bebeluşi,
refolosibile, scutece de unică folosinţă din
hârtie pentru nou-născuţi, scutece (de unică
fotosinţă) din hârtie pentru copii, scutece de
unică folosinţă din celuloză pentru persoane
care suferă de incontinenţă, scutece de unică
folosinţă din hârtie pentru persoane care suferă
de incontinenţă, scutece (de unică folosinţă)
din celuloză pentru învăţarea la oliţă, scutece
de unică folosinţă din hârtie şi celuloză, pentru
bebeluşi, scutece de unică folosinţă pentru
adulţi, scutece de unică folosinţă pentru animale
de companie, scutece din celuloză, scutece
din hârtie pentru incontinenţă, scutece pentru
adulţi, scutece tip chilot pentru persoanele
cu incontinenţă, scutece triunghiulare pentru
copii (hârtie), şervete de mâini din hârtie
impregnate cu o loţiune farmaceutică,
şerveţele antibacteriene, şerveţele antiseptice
impregnate, şerveţele de uz medical, şerveţele
dezinfectante, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, şerveţele impregnate cu preparate
antibacteriene, şerveţele impregnate cu produse
pentru respingerea insectelor, şerveţele sanitare
pentru uz menajer, şerveţele umede impregnate
cu loţiuni farmaceutice, sprayuri pentru
dezodorizarea camerelor, sprayuri pentru
împrospătarea aerului, substanţe dezinfectante
impregnate în şerveţele, tampoane, tampoane
dezinfectante, tampoane de uz medical,
tampoane de celuloză de uz medical, tampoane
de vată antiseptice, tampoane igienice de
unică folosinţă pentru incontinenţă, tampoane
impregnate cu alcool pentru uz medical,
tampoane impregnate cu preparate medicinale,
tampoane medicinale, tampoane pentru alăptat,

tampoane pentru menstruaţie, tampoane pentru
persoanele care suferă de incontinenţă.
24. Scutece de pânză.

───────

(210) M 2021 00208
(151) 13/01/2021
(732) EFFECTIVE ADVERTISING

AGENCY SRL, STRADA RADU
COSMIN NR 4, JUD. DÂMBOVIŢA,
PUCIOASA, 135400, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

SFÂNTUL CINCI
La bine şi la greu

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 27.05.01

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

33. Vin
───────
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(210) M 2021 00209
(151) 13/01/2021
(732) EXCLUSIVE ESSENCE SRL, STR.

EROU GHEORGHE RUSU, NR.
2, JUD. BACĂU, BACĂU, 600036,
BACĂU, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR
ION NEGULICI, NR.12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ARABIC SCENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.03

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

3. Produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru îngrijirea
animalelor, preparate pentru curățare și
odorizante, ceară de croitorie, ceară pentru
cizmărie, odorizante de casă, preparate
pentru spălare, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
apă de javel, apă parfumată pentru lenjerie,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, burete impregnat cu săpun, detergenți,
parfumuri pentru ceramică, parfumuri pentru
carton, parfumuri pentru automobile, lichide de
curățare, lichid de spălare, detergenți pentru
spălarea vaselor, preparate pentru îndepărtarea
lacului, preparate pentru îndepărtarea petelor de
pe articolele de menaj, produse pentru clătire,
produse de curățare sub formă de spray pentru
materiale textile, produse de curățare sub formă
de spume, produse de curățare de uz casnic,
săpun de uz casnic, produse pentru decolorare,
șervețele umede impregnate cu un produs de
curățat, săpun praf, sodă caustică, uleiuri de
curățare, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru

îndepărtarea petelor, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
uz cosmetic, balsam pentru cuticule, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, ceară de
masaj (nu pentru scopuri medicale), produse
cosmetice, cosmetice care conțin acid hialuronic,
produse cosmetice care conțin cheratină,
produse cosmetice care conțin panthenol,
produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru pedichiură,
preparate igienice ca articole de toaletă,
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic,
preparate emoliente (cosmetice), piatră ponce,
lumânări de masaj de uz cosmetic, loțiuni
parfumate (preparate de toaletă), loțiuni pentru
corp parfumate (preparate de toaletă), lac de
uz cosmetic, henna (vopsea cosmetică), gel de
aloe vera de uz cosmetic, dischete demachiante
din vată, creme de masaj nemedicinale, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală, unguente de uz cosmetic, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale,
cedru (uleiuri esențiale de -), esențe și
uleiuri eterice, preparate pentru aromoterapie,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri
aromatice, uleiuri de aromoterapie (de uz
cosmetic), uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale naturale,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
parfumate, apă de toaletă, apă de colonie,
apă de parfum, apă parfumată, aromatizanți
pentru parfumuri, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
și creme de corp parfumate, loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului
de bărbierit), șervețele parfumate, sprayuri
pentru corp (nemedicinale), pulverizatoare
pentru corp, preparate parfumate, parfumuri
naturale, parfumerie (produse de -), uleiuri
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naturale pentru parfumuri, farduri, deodorante
și antiperspirante, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
produse pentru epilare și bărbierit, preparate
pentru baie, apă micelară, colagen hidrolizat
de uz cosmetic, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme
și loțiuni cosmetice, parfumuri, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate,
conuri parfumate, parfumuri solide, bețișoare
parfumate, potpuriuri parfumate, pudră de talc
parfumată, pietre parfumate din ceramică,
substanțe aromatizante pentru parfumuri, spray
parfumat pentru casă, extracte de flori
(parfumerie), preparate pentru parfumarea
camerei, lotiuni parfumate pentru corp, sfere
parfumate (substanțe aromatice), săruri de
baie parfumate, conuri de pin parfumate,
odorizanți de cameră, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, rezerve pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă de
unghii, lac de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea
pielii, alifii, unguente (nemedicinale), astringent
(produse -e) de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante
(produse cosmetice).
4. Lumânări parfumate, candele (lumânări),
aranjamente din lumânări, bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, lumânări cu aromă de
mosc, lumânări parfumate pentru aromaterapie,
lumânări, lumini de crăciun (lumânări), lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări pentru
absorbirea fumului, lumânări cu repelent pentru
insecte., ceară de carnauba, ceară de albine
pentru utilizare în fabricarea unguentelor, ceară
de albine folosită la fabricarea produselor
cosmetice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata

în legătură cu produse de toaletă, cosmetice,
articole de parfumerie si odorizante, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, dezinfectanți, geluri pentru
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu ustensile cosmetice
și de toaletă și aplicatoare cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu genți pentru cosmetice, lădițe
pentru cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
casete pentru accesorii de frumusețe si
portfarduri, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură lumânări parfumate,
bețișoare parfumate, arzătoare de parfumuri,
difuzoare de uleiuri parfumate., servicii de
intermediere comercială, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole
de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, genți, bagaje, portofele.

───────

(210) M 2021 00210
(151) 13/01/2021
(732) IPERCOMP EXIM SRL, STR.

TR.VUIA 97, JUD CLUJ, CLUJ
- NAPOCA, 400396, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNARII NR.25, AP.5, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593,
CLUJ, ROMANIA

(540)
TRIMMER

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

1. Produse chimice pentru industrie, compoziţii
pentru stingere incendiilor, adezivi folosiţi în
industrie.
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, inclusiv diluanţi.
3. Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive, săpunuri
nemedicinale, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice auto.
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzina şi motorina pentru
motoare).
8. Unelte şi scule (acţionate manual).
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9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, pentru
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi de înregistrare
magnetici, discuri acustice, maşini de calculat,
echipamente de prelucrarea datelor şi
calculatoare, echipamente pentru stingerea
incendiilor.
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală, părţi de automobile şi
accesorii, roţi de maşină, cauciucuri, părţi şi
accesorii pentru vehicule, aparate de locomoţie
terestră, aeriană şi navală.
17. Cauciuc, gumă, azbest, mică, inclusiv silicon
şi produse din aceste materiale, materiale
plastice extrudate, materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante.
27. Covoraşe auto.

───────

(210) M 2021 00211
(151) 13/01/2021
(732) YAVEZ UNLIMITED SRL, STR.

CIOBANASULUI NR.4-6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021529, ROMANIA

(540)

yavez!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

9. Înregistrări muzicale descărcabile,
înregistrări video descărcabile, înregistrări
audio descărcabile, înregistrări multimedia
descărcabile, înregistrări de sunet descărcabile,
discuri (înregistrări audio), discuri pentru
înregistrări audio.
25. Articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 00212
(151) 13/01/2021
(732) DORIN DANCU, STR.

ALEXANDRU BORZA 2E,
JUDEȚUL ALBA, BLAJ, 515400,
ALBA, ROMANIA
NICOLAE MUNTEAN, STR. GARII
BL.8, AP.8, JUDEȚUL ALBA, BLAJ,
515400, ALBA, ROMANIA
ALEXANDRU-COSMIN SIMU, STR.
MERILOR NR.26, JUDEȚUL ALBA,
BLAJ, 515400, ALBA, ROMANIA

(540)

ÎNGERI SI CORBI

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 00213
(151) 13/01/2021
(732) SC LUNA GLAMPING SRL, STR.

PRINCIPALA, 158, JUD.SIBIU,
SACADATE, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR CALEA DUMBRAVII, NR
139, AP 2, SIBIU,, 550399, SIBIU,
ROMANIA

(540)

luna homes

(531) Clasificare Viena:
26.01.02; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

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

43. Servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară.

───────

(210) M 2021 00214
(151) 13/01/2021
(732) CRISTIAN-MIHAIL DINU, STR.

CIREȘILOR NR. 15B, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

DA Dinu & Associates
DENTAL CLINIC

(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 26.11.01; 26.11.09; 27.01.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#408c7b), gri închis

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

10. Implanturi (proteze) pentru utilizare în
chirurgia maxilo-facială, maxilare artificiale,
proteze pentru implantare în osul maxilarului,
elemente faciale artificiale, implanturi (proteze
folosite în chirurgia facială), suturi de transplant
pentru chirurgie, pivoţi dentari, dinţi artificiali,
implanturi dentare din materiale artificiale,
suporturi pentru implanturi de uz dentar, punți
pentru implanturi de uz dentar, atele maxilo-
mandibulare utilizate în chirurgia maxilofacială.
40. Tratarea cimentului dentar, a cauciucului
dentar şi a porţelanului dentar pentru realizarea
de implanturi dentare., tratament de materiale
stomatologice.
44. Servicii oferite de clinici dentare, consultaţii
stomatologice şi consiliere în domeniul
stomatologiei, stomatologie estetică, servicii de
medicină dentară, servicii de radiologie dentară,
servicii medicale, servicii stomatologie, servicii
de implantologie dentară, servicii dentare,
ortodontice, odontologice și chirurgicale,
servicii de îngrijire a sănătății și terapie,
servicii medicale de consultaţii şi tratamente
medicale stomatologice în implantologie orală,
servicii de endodonție cu stomatologie
restaurativă, servicii paradontologice, chirurgie,
servicii de chirurgie maxilofacială, servicii
de chirurgie stomatologică, servicii de
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laborator dentar, servicii de anestezie,
reanimare și de medicină intensivă, servicii
de asistenţă medicală şi stomatologică,
cu activităţi specifice cum sunt: medicină
dentară, tratamente stomatologie generală,
endodonţie, protetică dentară, implantologie,
chirurgie dento-alveolară, ortodonţie şi ortopedie
dento-facială, parodontologie, radiologie
dentară, radiodiagnostic dentar, pedodonţie,
odontoterapie, servicii de albire a dinţilor,
consultaţii stomatologice, consultanţă tehnică
medicală asociată cu implantologia orală, servicii
de consultanţă cu privire la implanturi protetice şi
odontolgie, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
furnizarea de experți și servicii de consultanță
în domeniul organizării activităților chirurgicale
și în domeniile stomatologiei, ortodonției și
stomatologiei.

───────

(210) M 2021 00215
(151) 13/01/2021
(732) CRISTIAN-MIHAIL DINU, STR.

CIREȘILOR NR. 15B, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

DA Dinu & Associates
IMPLANT ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 26.11.01; 26.11.09; 27.01.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #bc4e4c),
gri închis

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

35. Funcții de birou, și anume organizarea
asociațiilor științifice, naționale, a tehnologiei
implanturilor dentare și a serviciilor de gestionare
a afacerilor în asociațiile menționate anterior,
servicii de marketing în domeniul dentar,
stomatologiei privind tehnologia implanturilor

dentare, managementul clinicilor dentare pentru
terți, managementul afacerilor pentru asociații
naționale de implantologie orală, gestionare
administrativă a clinicilor dentare, gestionare de
programe de stimulare și fidelizare, organizare,
gestionare și monitorizare a programelor de
fidelizare pentru clienți, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu tehnologia implanturilor
dentare, furnizare de informații statistice
privind aspectele medicale in legătură cu
tehnologia implanturilor dentare, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme medicale și stomatologice, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale
și stomatologice, promovarea avantajelor
tehnologiilor implanturilor dentare în rândul
specialiștilor din domeniul medical stomatologic,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor în domeniul tehnologiei implanturilor
dentare, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, cercetare de
piață pentru compilare de informații despre
tehnologia implanturilor dentare, servicii de
cercetare și informații în domeniul afacerilor
în asociațiile științifice, naționale, a tehnologiei
implanturilor dentare, compilare de date
statistice pentru cercetarea științifică privind
tehnologia implanturilor dentare, compilare de
informații statistice privind cercetarea medicală
in legătură cu afecțiunile dentare, stomatologice,
compilare de informaţii statistice privind
cercetarea medicală in domeniul stomatologiei.
41. Educație și instruire în utilizarea
implanturilor dentare și a produselor conexe,
organizarea de cursuri de instruire, seminarii și
examinări în domeniul tehnologiei implanturilor
orale, organizarea și conducerea de congrese
internaționale și naționale de chirurgie orală,
coordonarea și organizarea de seminarii privind
utilizarea implanturilor dentare și a produselor
conexe, organizare şi desfăşurare de seminarii
sau ateliere de lucru stomatologice, organizare şi
realizare de conferinţe, simpozioane in domeniul
implantologiei orale, formare, dezvoltare şi
perfecţionare de medici şi dentişti, formare
practică (demonstraţie), instruire, în special
în domeniul dentar, stomatologiei, instruiri
în îngrijirea dentară, servicii de instruire în
domeniul chirurgical, servicii de instruire în
domeniul medicinei dentare, educatie, formare
continua si perfectionare, in special in domeniul
medicinii dentare, al chirurgiei, al proteticii si
al managementului, furnizare de cursuri de
educație continuă în domeniul stomatologic,
punere la dispozitie de publicatii electronice
(care nu pot fi descarcate), publicarea de reviste
si carti in format electronic, precum si pe internet,
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furnizare de publicații electronice, publicare de
materiale și publicații tipărite, publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare de
publicații medicale, publicare de cărți și reviste,
publicare de materiale didactice educative, de
ghiduri pentru învățământ și instruire in domeniul
medicinii dentare, al chirurgiei, al proteticii,
publicare on-line de cărţi şi reviste electronice
toate acestea în legătură cu servicii medicale
odontologice şi de implantologie orală.
42. Servicii in domeniul medicinii dentare,
si anume cercetari medicale, managementul
calitatii, servicii de analiză şi cercetare
în odontologie, servicii de proiectare şi
dezvoltare, consiliere tehnică cu privire la
aparate stomatologice, consiliere ştiinţifică
pentru asociaţiile de specialitate şi firmele
medicale şi stomatologice, servicii de laborator
pentru cercetări în domeniul stomatologiei,
servicii ale laboratoarelor de tehnică dentară,
furnizarea de informații despre cercetarea
științifică și medicală în domeniul farmaceutic și
al studiilor clinice în legătura cu stomatologia,
furnizare de informații referitoare la studii clince
prin intermediul unui site web interactiv în
legătura cu stomatologia, servicii de tehnologie
a informației pentru industria farmaceutică și a
îngrijirii sănătății, servicii de teste clinice, servicii
de testare ştiinţifică, realizarea de rapoarte
privind cercetarea ştiinţifică, furnizare de studii
ştiinţifice, întocmire de rapoarte ştiinţifice, servicii
de cercetare, cercetare și dezvoltare științifică,
servicii în domeniul științei naturale, proiectare
și dezvoltare de tehnologie medicală, cercetare
științifică în scop medical, toate serviciile
susmenționate pentru dentiști și/sau cabinete
stomatologice sau referitoare la instruire în
domeniul stomatologic și/sau servicii dentare.

───────


