
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
17/09/2021-19/09/2021

PUBLICATE ÎN DATA DE 24/09/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/09/2021-19/09/2021

2

Cereri Mărci publicate în 24/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 06715 17/09/2021 ORKLA FOODS ROMANIA SA Orkla Pâine Bună GUST
AUTENTIC

3 M 2021 06728 17/09/2021 PRIMUL MILION SRL Primul Milion

4 M 2021 06729 17/09/2021 HEALTHY SPINNING SRL
HEALTH CONSTRUCT SRL
BRONZEANDFUN SRL

Health FITNESS CENTER
GORILLA

5 M 2021 06730 17/09/2021 CINESADRA SRL Casa Ciuciur bucate de acasă

6 M 2021 06731 17/09/2021 BĂIȚA S.A. Dolomit de Băița DSB Un produs
Societatea Băița S.A.

7 M 2021 06732 17/09/2021 IZOREF CONSTRUCTII SRL IZOREF

8 M 2021 06733 17/09/2021 OLTSPERA SRL Ghiţă

9 M 2021 06734 17/09/2021 SC DAMILUNA IMPORT
EXPORT SRL
AGRANO DISTRIBUTION SRL

AgroMag CULTURI / FURAJE /
GOSPODARIE dedicați micului
fermier

10 M 2021 06735 17/09/2021 TRANSEVREN SRL TRQ

11 M 2021 06736 17/09/2021 LUKACS MIHALY-FERENC PROFILE austro DACH

12 M 2021 06737 17/09/2021 PETRE NICULAE
RELU-FLORIN ABABE

Jolie Village

13 M 2021 06738 17/09/2021 SC HERBAGETICA SRL HERBAGETICA HerpesPrim
Extracte Standardizate Formulă
concentrată cu 13 extracte
premium

14 M 2021 06739 17/09/2021 SC HERBAGETICA SRL Extracte Standardizate
HERBAGETICA SUPER
Memorie

15 M 2021 06740 17/09/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

WHITE BLEND +

16 M 2021 06741 17/09/2021 MACKENZIE CAPITAL
ADVISORY SRL

iuno.

17 M 2021 06742 17/09/2021 BRICOSTORE ROMANIA S.A. BRICO PREȚ

18 M 2021 06743 17/09/2021 GRECU DAN SEBASTIAN EAGLES

19 M 2021 06744 18/09/2021 SUNNY TECHNO EVENTS
S.R.L

Addicted Events Trapfest
ARENELE ROMANE 2022

20 M 2021 06745 19/09/2021 BUTUFEI CONSULTING SRL DOCTOR TOM

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06698 15/09/2021 DIETLIFE FOOD SRL DietLife
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2021 06746 19/09/2021 SC EXACOM VISION SRL EXA VISION

22 M 2021 06747 19/09/2021 APACIUC-HAR S.R.L. CSÍKIVÍZ

23 M 2021 06748 19/09/2021 ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV
TÂRGU MUREȘ 1898 -
MAROSVÁSÁRHELYI SPORT
EGYESÜLET 1898

ACS TÂRGU MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI SE 1898
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CETATII NR. 3, JUDEŢ MUREŞ,
SIGHISOARA, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

DietLife

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde inchis, verde
deschis, alb

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

32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor, ape, băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice
cu adaos de vitamine, băuturi pe baza de
nuci și de soia, băuturi nealcoolice pe bază
de miere, băuturi nealcoolice îmbogățite cu
vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe
bază de sucuri de legume verzi, băuturi
pentru sportivi, cocteiluri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe).
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii oferite de bufet salate, servicii
oferite de cantine, servicii oferite de ceainării,
servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
organizare de banchete, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
oferite de snack-baruri.

───────

(210) M 2021 06715
(151) 17/09/2021
(732) ORKLA FOODS ROMANIA

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

(540)

Orkla Pâine Bună
GUST AUTENTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.01; 24.17.02

(591) Culori revendicate:maro (PANTONE
7631 C), bej (PANTONE 7415 C)

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

5. Produse dietetice și produse alimentare
pentru copii și sugari.
30. Făină, amestecuri de făină și preparate
făcute din cereale, pâine și produse de
panificație, specialități de panificație, produse
tradiționale de panificație și patiserie,produse
de patiserie și cofetărie, biscuiți și
produse zaharoase, deserturi, preparate sau
semipreparate.
35. Servicii de vânzare/comerț de produse
alimentare, servicii de agenții de import-export,
publicitate și reclamă.
39. Transport produse alimentare.

───────

(210) M 2021 06698
(151) 15/09/2021
(732) DIETLIFE FOOD SRL, STR. ZIDUL
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(210) M 2021 06728
(151) 17/09/2021
(732) PRIMUL MILION SRL, SPLAIUL

INDEPENDENȚEI 332, ET. 8, AP.
79, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
060033, ROMANIA

(540)
Primul Milion

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

41. Furnizare de cursuri de instruire online.
───────

(210) M 2021 06729
(151) 17/09/2021
(732) HEALTHY SPINNING SRL, STR.

MIHAI VITEAZUL NR.16 A, CORP
C2,ET.1, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA
HEALTH CONSTRUCT SRL, STR.
MIHAI VITEAZUL NR.16 A, CORP
CLĂDIRE C2,ET.1, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
BRONZEANDFUN SRL, STR.
MIHAI VITEAZUL NR.16 A, CORP
C2,ET.2, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

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

(540)

Health FITNESS
CENTER GORILLA

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.17; 03.05.19

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

clase:
41. Antrenament sportiv, pregătire sportivă,
servicii sportive, antrenamente sportive, servicii
de sport și fitness, organizarea turneelor
sportive, organizare de activități sportive și
competiții sportive, închirierea terenurilor de
sport, organizare de competiții sportive și
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evenimente sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive
44. Servicii oferite de saloane de bronzare,
servicii furnizate de saloane de slăbire, servicii
oferite de saloane de bronzat și de solarii,
consultanță privind îngrijirea sănătății, servicii
cosmetice de îngrijire corporală

───────

(210) M 2021 06730
(151) 17/09/2021
(732) CINESADRA SRL, STRADA

SOARELUI, NR. 1, SAT GUGEȘTI
JUD. VRANCEA, COMUNA
GUGEȘTI, VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

Casa Ciuciur bucate de acasă

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 27.05.01; 07.01.09;
01.03.06; 01.03.15; 01.15.11

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

clase:
29. Carne si produse din carne, carne
proaspată, carne de porc, carne congelată,
carne tocată, carne procesată, carne
conservată, carne feliată, produse din carne
congelate, produse din carne procesată, carne
deshidratată, carne sărată, carne uscată, carne
ambalată, carne preparată, carne afumată,
produse din carne preparate, extracte și
concentrate de carne, cârnaţi, slănină, mezeluri,

salam, pastrame, specialități afumate: kaizer,
costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă,
cotlet, învelișuri pentru cârnați, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, carne uscată sfărâmată, conserve
de carne, umplutură de carne, ficat, măruntaie,
bucăți de carne, feluri de mâncare preparate din
carne sau în care predomină carnea, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri congelate care conțin
în principal carne, gustări pe bază de carne,
aperitive congelate constând în principal din
carne, babic, ghiuden, tobă, mititei.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
desemnate in clasa 29 (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de comerț în spațiu
fizic și online, cu amănuntul sau cu ridicata în
legătură cu produsele desemnate in clasa 29,
servicii de vanzare cu amănuntul printr-o rețea
de magazine proprii, prezentarea produselor
desemnate în clasa 29 prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate și promovare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții, târguri
comerciale și prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți, publicitate, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor în sistem de franciză.
39. Ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
transport, distribuţie prin conducte şi cabluri,
parcare şi depozitare de vehicule, parcare şi
depozitare vehicule, ancorare.

───────
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(210) M 2021 06731
(151) 17/09/2021
(732) BĂIȚA S.A., STR. CUZA VODĂ

NR. 9, JUD. BIHOR, STEI, 415600,
BIHOR, ROMANIA

(540)

Dolomit de Băița DSB Un
produs Societatea Băița S.A.

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.02; 26.11.12; 05.03.13;
05.03.14; 14.07.01

(591) Culori revendicate:verde, roșu, negru,
gri

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe, dolomit pentru scopuri industriale.

───────

(210) M 2021 06732
(151) 17/09/2021
(732) IZOREF CONSTRUCTII SRL,

CALEA FLORESTI NR. 2C, BL.
A1C, AP. 34, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

IZOREF

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 27.01.01; 27.01.02; 29.01.12

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

clase:
6. Căptușeli refractare pentru cuptoare, din
metal.
11. Cuptoare de uz industrial, cuptoare pentru
topirea metalelor, cuptoare de topit, cuptoare
pentru reciclarea metalelor, cuptoare rotative
(de uz industrial), cuptoare continue pentru
întărirea lacurilor, cuptoare continue pentru
călirea lacurilor, cuptoare pentru reciclarea
deșeurilor de metal, cuptoare pentru carbonizare
(de uz industrial).
19. Ciment refractar, ciment pentru cuptoare,
lucrări refractare din ceramică, mase refractare
din ceramică pentru căptușirea cuptoarelor
metalurgice, forme ceramice folosite în cuptoare
refractare, cărămizi ceramice folosite în cuptoare
refractare, blocuri refractare utilizate ca straturi
de protecție pentru cuptoare.
37. Instalare de cuptoare industriale, reparații
sau întreținere de cuptoare industriale.
40. Galvanizare.

───────
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(210) M 2021 06733
(151) 17/09/2021
(732) OLTSPERA SRL, STR.

VOINICENILOR, NR. 690 C,
COMUNA SÂNTANA DE MUREŞ,
JUDEŢ MUREŞ, SAT SÂNTANA DE
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Ghiţă

(531) Clasificare Viena:
27.01.01; 27.01.02; 29.01.14; 26.13.25

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#06E4EF), portocaliu (HEX #E3381B),
galben (HEX #FFB000), negru (HEX
#231F20)

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

9. Software și aplicații pentru dispozitive
mobile, aplicatii software descărcabile, aplicatii
mobile descărcabile, aplicații software pentru
telefoane mobile descărcabile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, programe informatice pe telefonul
mobil, aplicații mobile care pot fi descărcate
destinate utilizării cu dispozitive de calculator
portabile, software pentru realitate augmentată
destinat utilizării pe dispozitive mobile pentru
integrarea datelor electronice cu medii din lumea
reală.
35. Organizarea de expozitii si targuri in
scopuri comercial, publicitar si de promovare,
furnizarea de informatii si consiliere comerciala
pentru consumatori (consiliere consumatori),
prezentarea produselor in medii de comunicare

pentru retail, servicii oferite de magazine online,
demonstratii cu produse, promotii pentru aceste
produse.
42. Creare și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile, servicii de consultanță în
materie de aplicații informatice de planificare,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie de
deschidere a unei sesiuni unice pentru aplicații
software online, gazduire de aplicatii mobile.

───────

(210) M 2021 06734
(151) 17/09/2021
(732) SC DAMILUNA IMPORT EXPORT

SRL, STR. TRANDAFIRILOR FN,
JUDET CLUJ, GHERLA, CLUJ,
ROMANIA
AGRANO DISTRIBUTION SRL,
STR. SOMESULUI NR 65 AP 1,
JUDET CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

AgroMag CULTURI /
FURAJE / GOSPODARIE
dedicați micului fermier

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 05.05.04; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.03

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FBBA00), negru (HEX #000000)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, substanţe şi alimente dietetice
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adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06735
(151) 17/09/2021
(732) TRANSEVREN SRL, STR.

CARAIMAN, NR 4, (SECTOR
MECANIC CONSTANŢA), JUDET
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
TRQ

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

35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
și servicii de informare a consumatorilor,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, furnizarea de informații referitoare
la compararea tarifelor de transport aerian
și a prețurilor hoteliere, furnizarea, stocarea
și extragerea de informații comerciale și de
afaceri, servicii în domeniul relațiilor publice,
servicii în domeniul publicității, servicii de
fidelizare a clienților și servicii de club de
clienți în scopuri comerciale, promoționale și/
sau publicitare, furnizarea de informații și
asistență comerciale pentru consumatori, agenții
de informații comerciale, publicarea de statistici,
servicii de prelucrare a informațiilor și a datelor,
studii de piață, marketing și în rețelele digitale,
sondaje de opinie, programe de recompensă,
servicii de comparare a prețurilor, sistematizarea

informațiilor în fișiere electronice, programe
de fidelizare, consultanță și management în
domeniul călătoriilor și al planificării călătoriilor,
consiliere pentru consumatori, difuzare de
anunțuri publicitare, promovarea vânzărilor
(promovarea vânzărilor pentru terți), trimiterea
de corespondență directă, distribuirea de
materiale publicitare, distribuire de eșantioane,
publicitate directă prin poștă, publicitate, și
anume promovarea vânzărilor și comercializarea
de bunuri și servicii ale unor terți prin
intermediul rețelelor de comunicații electronice,
servicii publicitare pentru hoteluri, compilarea
informațiilor în baze de date informatice,
prelucrarea digitală a datelor, cereri de informații,
căutări în baze de date și pe internet pentru terți.
38. Furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, furnizarea unui site web
unde utilizatorii pot oferi evaluări, recenzii și
recomandări privind evenimentele și activitățile
de călătorie (furnizarea de forumuri pe internet),
medierea și închirierea timpilor de acces la o
bază de date, servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicaţii), furnizarea
de forumuri online.
39. Servicii pentru furnizarea de informaţii
privind călătoriile sau transportul de bunuri de
către brokeri şi agenţiile de turism, precum şi
pentru furnizarea de informaţii privind tarifele,
orarele şi modalităţile de transport, servicii
specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări, servicii de emitere de bilete pentru
călătorii, furnizarea de informații electronice
legate de călătorii și destinații, furnizarea de
informații despre vizite și excursii la evenimente
și locuri de interes, furnizarea de informații
privind călătoriile, rezervare de locuri pentru
călătorii (transporturi), servicii de rezervare de
bilete pentru călătorii, servicii de rezervare
oferite de agenții pentru călătorii, servicii
computerizate de informare privind călătoriile,
servicii computerizate de rezervări pentru
călătorii, servicii privind călătoriile și vizitarea
obiectivelor turistice, servicii ale unei agenții
pentru organizarea de călătorii, servicii de agenții
de turism, servicii de organizare de circuite
turistice, servicii de organizare a călătoriilor,
efectuarea de evaluări și aprecieri, precum și
sintetizarea evaluărilor în domeniul călătoriilor,
servicii de informare cu privire la călătorii și
circuite turistice, informații de călătorie, servicii
care constau în informații privind călătoriile,
tarifele, orarele și mijloacele de transport,
stocarea datelor și documentelor stocate
electronic, organizarea călătoriilor și informații
despre acestea prin intermediul bazelor de
date computerizate sau al internetului, rezervări
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de călătorie, organizare de tururi, servicii de
rezervare de bilete pentru călătorii și circuite
turistice, rezervări pentru călătorii.
42. Actualizare de pagini de internet,
funcționarea motoarelor de căutare pentru
internet, servicii pentru securitatea datelor,
stocarea datelor, gestionarea datelor pe
servere, servicii de testare științifică, pregătirea
rapoartelor științifice, cercetare științifică,
furnizarea unui site web în care utilizatorii
pot oferi evaluări, recenzii și recomandări
cu privire la evenimente și activități de
călătorie (găzduire)., furnizarea unui site web
în care utilizatorii pot oferi evaluări, recenzii și
recomandări cu privire la evenimente și activități
hoteliere (găzduire).
43. Servicii prestate de agenții pentru rezervări
la hotel, furnizarea de informații cu privire la
hoteluri, furnizarea de informații privind cazarea,
și anume clasificarea cazărilor prin acordarea de
stele, recenzii ale clienților și altele asemenea,
furnizarea de informații și anunțuri cu privire la
cazarea la hotel, evaluare de cazare hotelieră,
rezervări de hoteluri, rezervare de locuri de
cazare, servicii de agenții de turism privind
rezervări de cazare, servicii de agenție de turism,
și anume furnizarea de informații și rezervări
pentru cazare prin telefon, calculator și rețele
de comunicații electronice, servicii de furnizare
de hoteluri și de cazare către terți, și anume
furnizarea și transmiterea de informații, inclusiv
informații privind rezervările și plățile referitoare
la rezervări și rezervări de cazare și furnizarea de
evaluări hoteliere prin telefon, fax, poștă, curierat
sau prin intermediul rețelelor de calculatoare
și al rețelelor de comunicații la nivel mondial,
efectuarea de evaluări, evaluări, analize și
sinteze ale evaluărilor, analizelor și evaluărilor în
domeniul cazării, servicii electronice de informații
cu privire la hoteluri, servicii de agenție de
turism pentru rezervarea de cazare, rezervare de
cazare la hotel, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri.

───────

(210) M 2021 06736
(151) 17/09/2021
(732) LUKACS MIHALY-FERENC,

BADEN, AUSTRIA, AUSTRIA
(540)

PROFILE austro DACH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.04.16

(591) Culori revendicate:gri, visiniu, rosu,
negru

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

37. Lucrări de construcții.
───────

(210) M 2021 06737
(151) 17/09/2021
(732) PETRE NICULAE, STR.

PADURARILOR NR. 49, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA
RELU-FLORIN ABABE, STR.
ABRUD NR. 5, JUDETUL
CONSTANTA, EFORIE SUD,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Jolie Village
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.01.03

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 3 C),
auriu (Pantone 16-0947 TPX)

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
lucrări de construcții.

───────

(210) M 2021 06738
(151) 17/09/2021
(732) SC HERBAGETICA SRL, STR.

FLORILOR, NR. 1065, BIS, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

HERBAGETICA HerpesPrim
Extracte Standardizate
Formulă concentrată

cu 13 extracte premium

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 24.09.05; 03.07.21

(591) Culori revendicate:Grena (C24/M100/
Y52.15/K8.68), alb (CMYK 0000)

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

5. Produse farmaceutice, medicale si veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substante si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman si
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dintilor si pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06739
(151) 17/09/2021
(732) SC HERBAGETICA SRL, STR.

FLORILOR, NR. 1085, BIS, JUD.
BRAŞOV, HARMAN, SAT PODU
OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA
SUPER Memorie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.07.21

(591) Culori revendicate:mov, galben, alb,
verde

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

5. Produse farmaceutice, medicale si veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substante si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman si
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dintilor si pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 06740
(151) 17/09/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)

WHITE BLEND +

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.09; 24.13.09

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 06741
(151) 17/09/2021
(732) MACKENZIE CAPITAL ADVISORY

SRL, STRADA JIULUI, NR. 142,
MANSARDA, CAMERA 3, AP.22,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013217,
ROMANIA

(540)

iuno.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de memento pentru
întâlniri (lucrări de birou), servicii de
programare a întâlnirilor (lucrări de birou),
administrare a programelor de stimulare
și de fidelizare a clienților, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, informare
și consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, marketing
destinat unui anumit scop, marketing direct,
marketing digital, marketing pe internet,
publicitate și marketing.
44. Consultanță privind îngrijirea sănătății,
consiliere cu privire la diete și nutriție,
consiliere legată de nutriție, consiliere în materie
de sănătate, consultanță legată de nutriție,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
consultanță în nutriție, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
profesională în materie de sănătate, consultanță
profesională în materie de nutriție, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutritive,
furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutriție, furnizare de informatii
referitoare la sănătate.

───────
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(210) M 2021 06742
(151) 17/09/2021
(732) BRICOSTORE ROMANIA S.A.,

CALEA GIULESTI NR.1-3, ET.2,
SECTOR 6, ETAJ 2, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BRICO PREȚ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 20.01.11

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 485C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Etichete electronice pentru produse.
16. Etichete din hârtie sau carton, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
ilustraţii, placarde din hârtie sau carton, hârtie
și carton, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, materiale
de desen și materiale pentru artiști, pensule,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, răspândirea
materialelor publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-
ul, cercetare de marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, publicitate exterioară, prezentarea

produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, publicarea de
texte publicitare, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, marketing
cu public ţintă, servicii de telemarketing,
optimizarea traficului site-urilor web, scrierea de
texte publicitare.

───────

(210) M 2021 06743
(151) 17/09/2021
(732) GRECU DAN SEBASTIAN, STR.

STRANDULUI, NR. 6M SC. B,
ET. 3, AP. 25, JUD. SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

EAGLES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.15.25

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

25. Pantofi de golf, pantaloni de golf, șepci
pentru golf, fuste de golf, pantaloni scurți de
golf, articole de îmbrăcăminte pentru golf, cu
excepția mănușilor, îmbrăcăminte de sport (care
nu include mănușile de golf), echipament sportiv,
șepci sportive, maiouri sportive, pantaloni
sportivi, tricouri sportive fără mâneci, pantaloni
matlasați de uz sportiv, cămăși matlasate de uz
sportiv, articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor).
28. Genți de golf, covoare de golf, mănuși de
golf, crose de golf, mingi de golf, crose de
golf, articole pentru practicarea golfului, plase
pentru exersarea golfului, genți pentru crose de
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golf, suporturi pentru genți de golf, covorașe de
antrenament de putting pentru golf (instrumente
de golf), mânere pentru crose de golf, mânere
de crose de golf, marcatoare pentru mingi de
golf, dispozitive pentru antrenament de golf,
accesorii pentru antrenamentul de golf, suporturi
pentru mingi de golf, capete pentru crose de
golf, crose de golf tip putter, cărucioare pentru
saci de golf, etichete pentru gențile de golf,
dispozitive pentru alinierea loviturii la golf, huse
adaptate pentru genți de golf, crose de golf
cu cap metalic, huse adaptate pentru crose
de golf, huse pentru capetele croselor de golf,
steaguri de golf (articole de sport), huse adaptate
pentru capetele croselor de golf, săculețe pentru
suporturile de mingi de golf, suporturi speciale
pentru păstrarea croselor de golf, dispozitive
de recuperare a mingilor de golf, genți pentru
echipament de golf, cu roți, benzi de prindere
pentru crose de golf, unelte de refacere a
gazonului (accesorii de golf), suporturi pentru
truse de golf (pentru crose și mingi), genți
pentru crose de golf, cu sau fără roți, discuri
de golf pentru exersarea de interior de putting,
huse pentru crose de golf pentru băieții de
mingi, covoare de golf pentru exersarea de
interior de putting, etichete din piele pentru genți
pentru crose de golf, huse adaptate pentru crose
de golf de tip putter, jocuri sportive, aparate
pentru antrenament sportiv, protecții utilizate
în activități sportive, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, elemente de
absorbție a șocului pentru protejarea împotriva
accidentărilor (articole sportive).
35. Promovare de produse și servicii prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu activități sportive, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia
produsele și serviciile cu competiții sportive,
publicitate, inclusiv promovare de produse
și servicii ale terților prin sponsorizare și
contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, managementul afacerilor

sportivilor, managementul instalațiilor sportive
(pentru terți), management promoțional pentru
personalități sportive, promovare de competiții
și evenimente sportive, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, managementul
afacerilor pentru manifestări sportive (pentru
terți), servicii de management pentru
sportivi de performanță, servicii de agenție
pentru promovarea personalităților sportive,
management de afaceri cu privire la cluburi
sportive.
41. Servicii pentru golf, organizarea de cursuri
de golf, furnizarea de lecții de golf (instruire),
organizarea turneelor de golf, organizare de
turnee de golf, închiriere de echipament de
golf, organizare de competiții de golf, pregătire
fizică pentru practicarea golfului, divertisment de
tipul turneelor de golf, planificarea de turnee
profesioniste de golf, organizare de turnee de
golf profesionist, servicii de caddy la jocul
de golf (băiat care strânge mingile de golf),
furnizare de instalații pentru jocul de golf,
ajustarea croselor de golf pentru utilizatorii
individuali, servicii de divertisment legate de
jocul de golf, organizare, pregătire și coordonare
de jocuri de golf, organizare de turnee sau
competiții de golf pentru profesioniști, servicii
pentru terenuri pentru practicarea loviturilor
de golf (driving range), organizare, planificare
și coordonare de turnee sau concursuri de
golf profesional, antrenament sportiv, arbitraj
sportiv, coaching sportiv, antrenamente sportive,
activități sportive, servicii sportive, educație
sportivă, pregătire sportivă, cronometrarea
manifestărilor sportive, organizarea turneelor
sportive, exploatarea instalațiilor sportive,
furnizarea instalațiilor sportive, pregătirea
jucătorilor sportivi, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare
de activități sportive și competiții sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, servicii de educare
sportivă, organizare de evenimente sportive
și de competiții sportive, organizarea de
competiții sportive, servicii de educație sportivă,
activități sportive și culturale, producție de
evenimente sportive, servicii de pregătire
sportivă, organizare de turnee sportive, cursuri
de pregătire sportivă, rezervare de instalații
sportive, organizarea de competiții sportive ,
organizarea de evenimente sportive, furnizare
de instalații sportive, coordonare de evenimente
sportive, închiriere de instalații sportive, servicii
de exploatare de locații sportive, activități
sportive și de recreere, arbitraj în cadrul
evenimentelor sportive, servicii furnizate de
cluburi sportive, servicii din domeniul pariurilor
sportive, producție de evenimente sportive
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pentru televiziune, servicii de antrenament
pentru activități sportive, cluburi de agrement
cu instalații sportive, închiriere de echipament
pentru evenimente sportive, organizare de
competiții și evenimente sportive, organizare de
evenimente și concursuri sportive, organizare
de activități sportive sau competiții, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de activități sportive și competiții, informații
cu privire la educația sportivă, organizarea
de cursuri de pregătire în activități sportive,
furnizare de instalații sportive de antrenament,
pregătire cu privire la activități sportive,
producție de evenimente sportive pentru filme,
supervizare și arbitraj în evenimente sportive,
coordonare de evenimente sportive în direct,
furnizare de informații legate de sportivi,
furnizare de informații despre activități sportive,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, organizare de evenimente sportive
și culturale comunitare, organizare de curse
sportive în jurul lumii, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizarea
și desfășurarea competițiilor sportive de
colegiu, închiriere de echipament sportiv sau
pentru exerciții fizice, organizare, planificare
și coordonare de competiții sportive, furnizare
de divertisment sportiv prin intermediul unui
site, servicii de furnizare de informații privind
rezultate sportive, servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
divertisment sub forma de evenimente sportive,
organizare de activități sportive pentru tabere de
vară, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, angajarea
de personalități sportive pentru evenimente
(servicii de reprezentanță), divertisment furnizat
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, servicii de consultanță referitoare la
organizarea de manifestări sportive, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, furnizarea de buletine informative
on-line în domeniul divertismentului sportiv,
furnizare de divertisment online sub formă
de campionate sportive fantastice, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
sportive, servicii de divertisment furnizate
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive.

───────

(210) M 2021 06744
(151) 18/09/2021
(732) SUNNY TECHNO EVENTS S.R.L,

STRADA ARMENIS NR.10, BLOC
J5, SCARA D, AP.58, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032483, ROMANIA

(540)

Addicted Events Trapfest
ARENELE ROMANE 2022

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

35. Promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, organizare de
festivaluri pentru scopuri de divertisment,
prezentare de concerte muzicale, producere
de concerte muzicale, divertisment de tipul
concertelor, concerte de muzică în direct,
organizare și coordonare de concerte, servicii
de rezervare de bilete și locuri la concerte
muzicale, servicii de divertisment sub formă
de reprezentații tip concert, organizarea de
concerte în direct susținute de formații muzicale,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare de concerte de muzică pop.

───────

(210) M 2021 06745
(151) 19/09/2021
(732) BUTUFEI CONSULTING

SRL, ALEEA DONEA DIANA
ALEXANDRA NR. 2, BL. 32, SC. 1,
AP. 10, SECTOR 4, BUCURESTI,
041528, ROMANIA

(540)
DOCTOR TOM
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online.

───────

(210) M 2021 06746
(151) 19/09/2021
(732) SC EXACOM VISION SRL,

STR.PIATA DOROBANTI NR.2,
BLOC 25A, AP.9, JUDETUL
BRAILA, BRAILA, ROMANIA

(540)
EXA VISION

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

9. Căşti audio, camere video, 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 şi 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., camere video activate prin mișcare,
căști pentru jocuri de realitate virtuală, dispozitive
audio și receptoare radio, boxe fara fir, căști,
casti fara fir, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști audio, căști audio pentru
aparate de transmitere a sunetelor, căști cu
microfon pentru utilizare cu calculatoare, căști
fără fir, căști fără fir pentru calculatoare tabletă,
căști in-ear, căști pentru aparate electronice
portabile pentru jocuri, căști pentru telefoane,
căști pentru muzică, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru utilizare împreună cu dispozitive
mobile de telecomunicații, combinații de căști
cu microfon, cutii pentru căști, căști stereo,
echipamente fotografice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, dispozitive și suporturi
pentru stocarea de date, adaptoare pentru
carduri de memorie flash, adaptoare usb, carduri
de memorie, carduri de memorie pentru aparate
foto, memorii usb, memorii usb (neînregistrate),

dispozitive de montare pentru camere, suporturi
pentru selfie (monopoduri manuale), monturi de
obiectiv pentru aparate de fotografiat, camere
video portabile, camere video digitale, vârfuri
de pipete, seturi de accesorii pentru camere
video sport, kituri de accesorii pentru camere
video sport, ham pentru piept pentru camere
video sport, curea pentru prinderea camerelor
video sport pe cap, maner plutitor pentru
camere video sport, geanta de transport pentru
camere video sport, accesoriu pentru camere
video sport tip gat de lebada "j-hook", suporti
adezivi de prindere pentru camere video sport,
maner telescopic pentru camere video sport,
ventuza pentru prindere pe geam a camerelor
video sport, acceosrii pentru camere video
de actiune, accesorii pentru camere video
de actiune, accesorii pentru camere video de
actiune, aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru înregistrări audio-video, aparate de
înregistrare video (pvr), aparate de înregistrare
video pentru vehicule, aparate cu afișaje video
montate pe cap.
11. Aparate de dezinfectare, aparate combinate
cu raze ultraviolete și de iluminare, aparate
de dezinfectat, aparate de dezinfectare de
uz medical, aparate de iradiere cu raze
ultraviolete, aparate de ionizare pentru tratarea
apei, aparate de sterilizare cu abur folosite
în laboratoare, aparate de sterilizare cu abur,
de uz casnic, aparate de sterilizare pentru
uz medical, aparate pentru sterilizarea laptelui,
autoclave de sterilizare de uz medical, autoclave
(sterilizatoare), autoclave (altele decât cele de uz
medical), arzătoare germicide, autoclave pentru
sterilizare, instalații de sterilizare cu ultraviolete
(aparate de tratare a apei), lămpi germicide
pentru purificarea aerului, lămpi germicide,
nebulizatoare pentru sterilizare, sterilizatoare
(altele decât cele pentru uz medical),
sterilizatoare cu ultraviolete, sterilizatoare cu
ultraviolete pentru bureți de cosmetică, de uz
casnic, sterilizatoare de toaletă cu uv pentru uz
casnic, sterilizatoare de uz casnic, sterilizatoare
de uz medical, sterilizatoare pentru biberoane,
sterilizatoare pentru instrumente medicale,
sterilizatoare pentru instrumente stomatologice,
unități cu raze ultraviolete de sterilizare a apei,
de uz casnic, unități cu raze ultraviolete de
sterilizare a apei, de uz industrial, aparate
de purificat aerul de montat pe vehicule,
aparate pentru circularea aerului, aparate pentru
recircularea aerului, centrale de tratare a aerului,
difuzoare de aer, dispozitive de inducție de aer
(ventilație), difuzoare liniare de aer, dispozitive
de răcire a aerului prin evaporare, aparate cu
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ioni accelerați (pentru tratarea aerului), aparate
de filtrare a aerului, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului sau apei, aparate de purificare
a aerului, aparate de purificare a aerului de uz
comercial, aparate de purificare a aerului pentru
automobile, aparate de purificare a aerului
pentru cabine de aer curat, aparate de purificare
a aerului pentru dulapuri de aer curat, aparate
de purificare a aerului, de uz menajer, aparate
de umidificare a aerului, aparate de umidificare,
altele decât cele pentru uz medical, aparate de
uscat cu aer, aparate pentru filtrarea polenului,
aparate pentru purificarea aerului, aparate
pentru sterilizarea aerului, aparate pentru
umezirea aerului, aparate pentru umidificarea
aerului, aparate și mașini pentru purificarea
aerului, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, dezumidificatoare electrice,
dispozitive de purificare a aerului, dispozitive
pentru curățarea aerului, filtre de aer pentru
uz casnic, instalații pentru purificarea aerului,
instalații pentru umidificare, instalații pentru
dezumidificare, mașini pentru purificarea aerului,
purificatoare de aer, purificatoare de aer (de
uz casnic), purificatoare de aer electrice,
purificatoare de aer robotizate de uz casnic,
purificatoare de aer, de uz casnic, sterilizatoare
de aer, sterilizatoare de aer de uz casnic,
umidificatoare, umidificatoare (altele decât cele
de uz medical), umidificatoare cu alimentare
prin usb pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare (pentru uz domestic),
umidificatoare electrice, umidificatoare electrice
de uz casnic, umidificatoare pentru încăperi
(aparate).
18. Hamuri (harnașament), articole de
îmbrăcăminte pentru câini, articole vestimentare
pentru câini, curele din piele (șelărie), curele
de harnașament, hamuri pentru animale,
harnașament, harnașamente, lese de animale,
lese din piele, lese pentru animale, lese pentru
animale de companie, lese pentru câini, lesă
pentru lonjare, îmbrăcăminte pentru animale,
îmbrăcăminte pentru câini, încălțăminte pentru
câini, zgărzi pentru animale, zgărzi pentru
animale de companie, zgărzi pentru animale
de companie, care conțin informații medicale,
zgărzi pentru câini, zgărzi pentru pisici, articole
de șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale.

───────

(210) M 2021 06747
(151) 19/09/2021
(732) APACIUC-HAR S.R.L., STRADA

TOPLITA NR. 147, JUDETUL
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
HARGHITA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

(540)

CSÍKIVÍZ

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.02; 01.15.15

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

clase:
32. Ape minerale şi gazoase, băuturi non-
alcoolice.

───────
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(210) M 2021 06748
(151) 19/09/2021
(732) ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV

TÂRGU MUREȘ 1898 -
MAROSVÁSÁRHELYI SPORT
EGYESÜLET 1898, STR.
MOLDOVEI, NR. 11, JUDETUL
MURES, TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

ACS TÂRGU MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI SE 1898

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.01

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

clase:
41. Educație, divertisment și sport.

───────


