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Cereri Mărci publicate în 25/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00216 18/01/2021 VLAD LUCIAN MANOLACHE TRUPA ZERO

2 M 2021 00277 18/01/2021 VOLIATI SRL NANDO

3 M 2021 00278 18/01/2021 CALIPSO S.R.L. ZUPS

4 M 2021 00279 18/01/2021 MATIAS SRL MATIAS

5 M 2021 00280 18/01/2021 DUMITRESCU SIMONA
GEORGIANA PFA

O LASH

6 M 2021 00281 18/01/2021 GLORIA MARKET SRL afacerisigure.ro

7 M 2021 00282 18/01/2021 GLORIA MARKET SRL PROTEJAM ROMANIA
ASOCIAŢIA PATRONALĂ
PROTEJĂM ROMÂNIA

8 M 2021 00283 18/01/2021 HITOCARS SRL HITOCARS

9 M 2021 00284 18/01/2021 WAINCRIS SRL w waincris WELLNESS, NOW.

10 M 2021 00285 18/01/2021 CEREALE COLECT
DISTRIBUTION SRL

CEREALE COLECT
DISTRIBUTION

11 M 2021 00286 18/01/2021 MARIA-LAURA IANCULESCU Dr. Maria-Laura Ianculescu

12 M 2021 00287 18/01/2021 MARIA-LAURA IANCULESCU SENOKOMPLEX

13 M 2021 00291 18/01/2021 ZOOPIE CONCEPT SRL zoopie

14 M 2021 00292 18/01/2021 BIODENTIX PRO SRL Biodentix Pro

15 M 2021 00295 18/01/2021 IOVANA EVENTS S.R.L. ARDÉALE

16 M 2021 00296 18/01/2021 VALENTIN FLORIN NUCĂ BECLEDURI.RO MAGAZINUL
TAU DE INCREDERE

17 M 2021 00298 18/01/2021 BOGDAN-VASILE
GRIGORESCU

proiecte-rezidentiale.ro

18 M 2021 00299 18/01/2021 LAURA PALOȘ MANCARE CA LA TATA ACASA

19 M 2021 00300 18/01/2021 W.J PRIM ACTIV SRL WIND BLADE

20 M 2021 00301 18/01/2021 STYLE STORY SRL WO & WO

21 M 2021 00302 18/01/2021 SC CRAMA MUȘAT SRL M CRAMA MUȘAT

22 M 2021 00303 18/01/2021 LAURA PALOȘ CA LA TATA ACASA

23 M 2021 00304 18/01/2021 SC QUARTZ GRUP SECURITY
SRL

QUARTZ GRUP SECURITY SRL

24 M 2021 00305 18/01/2021 S.C. VIVERE MILITARE EST-
V.M.E SRL

VIVERE MILITARE EST V.M.E.
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 00306 18/01/2021 S.C. NATURAL GOLD HAND

S.R.L.
HOTEL RANGE

26 M 2021 00307 18/01/2021 MANAGEMENT OBJECTIVES
SA

Semintele pamantului

27 M 2021 00310 18/01/2021 CRISTIAN-ROBERT BURLACU FC United Ploieşti 1906

28 M 2021 00312 18/01/2021 ALEXANDRA-CRISTINA ROŞU SINGURENI MANOR

29 M 2021 00313 18/01/2021 S.C. SUDREZIDENTIAL REAL
ESTATE S.R.L.

Q QUANTUM REAL ESTATE
GROUP

30 M 2021 00314 18/01/2021 ROPHARMA S.A. Rophen

31 M 2021 00316 18/01/2021 AESCULAP PROD SRL Gastrozen

32 M 2021 00317 18/01/2021 GEORGE BALINT
SC BALIAN GREENS SRL

Fermierul Dobrogean

33 M 2021 00318 18/01/2021 SIRIO ORGANIC SRL SOLE BIO ARTE DELLA
NATURA

34 M 2021 00320 18/01/2021 LAPTARUL TAU SRL Lăptarul tău Te trezești cu laptele
acasă
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(210) M 2021 00216
(151) 18/01/2021
(732) VLAD LUCIAN MANOLACHE,

STR. PROGRESULUI NR. 53, SC.
3, AP. 72, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TRUPA ZERO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.17

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 00277
(151) 18/01/2021
(732) VOLIATI SRL, GROTA LACURILOR

36A, BUCURESTI, 03294,
ROMANIA

(540)

NANDO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.02.01

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă.
───────

(210) M 2021 00278
(151) 18/01/2021
(732) CALIPSO S.R.L.

, STR. CRIŞAN, NR.3, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, 077010,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ZUPS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din came, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultura, 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.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate nonalcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2021 00279
(151) 18/01/2021
(732) MATIAS SRL, STRADA UZINEI 16,

JUDEŢ BACAU, ONESTI, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

MATIAS

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 00280
(151) 18/01/2021
(732) DUMITRESCU SIMONA

GEORGIANA PFA, SAT BUNESTI ,
STRADA IZLAZULUI 23, JUDEŢ
VALCEA, BUNESTI, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

O LASH

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
3. Produse cometice pentru laminarea genelor şi
sprâncenelor.
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 00281
(151) 18/01/2021
(732) GLORIA MARKET SRL, SAT

TULUC NR 1, JUDEŢ GALAŢI,
COMUNA VANATORI , GALAȚI,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

afacerisigure.ro
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.13.25

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
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 00282
(151) 18/01/2021
(732) GLORIA MARKET SRL, SAT

TULUC NR 1, JUDEŢ GALAŢI,
COMUNA VANATORI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

PROTEJAM ROMANIA
ASOCIAŢIA PATRONALĂ

PROTEJĂM ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 24.13.02;
26.01.03

(591) Culori revendicate:rosu, albastru,
galben, gri

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
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 00283
(151) 18/01/2021
(732) HITOCARS SRL, STRADA

GHEORGHE DOJA, NR. 49 A,
ETJ 2, JUDEŢ BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

HITOCARS

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţii de import de maşini noi şi
second hand, servicii de comerţ de maşini noi şi
second hand.

───────
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(210) M 2021 00284
(151) 18/01/2021
(732) WAINCRIS SRL, STRADA

CRINILOR NR. 14, JUD. IAŞI,
PASCANI, 705200, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STRADA ION CREANGA NR. 106,
BL C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, IAŞI,
700321, IAȘI, ROMANIA

(540)

w waincris WELLNESS, NOW.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

5. Algicide, biocide, dezinfectanţi, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, săruri pentru
băi cu apă minerală.
6. Piscine (structuri) metalice, bazine metalice /
rezervoare metalice.
7. Pompe centrifuge, pompe pentru instalaţiile
de încălzire, pompe pentru înot contra curentului,
accesorii pentru aspiratoare pentru diseminarea
parfumurilor şi dezinfectanţilor, aparate pentru
aerarea apei.
9. Rezistenţe, electrice, dozatoare / dozimetre,
indicatoare de nivel al apei, undametre.

apei, aparate şi instalaţii pentru dedurizarea
apei, aparate de captare a apei.
19. Geotextile, nisip cuarţos, piscine (structuri),
nemetalice, ţevi de apă, nemetalice lemn,
semiprelucrat. acvarii (structuri), pietriş pentru
acvarii, nisip pentru acvarii, carton bitumat pentru
construcţii, balize nemetalice, neluminoase,
busturi din piatră, beton sau marmură, sifoane
de scurgere(supape), nemetalice sau din plastic,
ţevi de scurgere, nemetalice, figurine din piatră,
ciment sau marmură/statuete din piatră, ciment
sau marmură, grătare, nemetalice, marmură,
mozaic pentru construcţii, valve pentru ţevile de
apă, nemetalice sau din plastic, ţevi de apă,
nemetalice, duşumele din lemn.
28. Topogane (obiecte de divertisment), piscine
(articole de joacă), plăci de înot, centuri de înot,
veste de înot, saltele gonflabile pentru piscine,
saltea de joacă pentru bebeluşi, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), aripioare de înot,
jocuri, baloane pentru joacă, mingi/bile de joacă.

11. Vane (încălzire), proiectoare de lumină,
schimbătoare de căldură, altele decât
componentele maşinilor, pompe de căldură,
încălzitoare de apă, aparate de încălzire,
electrice, instalaţii de încălzire (apă) /
instalaţii pentru încălzirea apei, aparate pentru
hidromasaj, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, robinete pentru ţevile de
apă / robineţi pentru ţevile de apă, instalaţii
pentru saună, băi spa (căzi), aparate cu abur
pentru faţă (saune), instalaţii de generare a
aburului, sobe (aparate de încălzire) aparate
de clorinare pentru piscine, cabine pentru băi
turceşti, portabile, aparate de filtrare a apei,
sterilizatoare de apă, instalaţii de purificare a

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), publicitate, servicii
de agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, licitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate directă prin poştă, răspândirea
materialelor publicitare, servicii de agenţie de
import-export, facturare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
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furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click.
37. Întreţinerea piscinelor, dezinfectare,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
protecţie anticorozivă, nituire, repararea
pompelor, întreţinerea şi construcţia conductelor,
lucrari de instalaţie de apă şi canal, vopsire,
interioară şi exterioară, servicii de construcţie.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin
telefoanele celulare, comunicaţii prin terminalele
de calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, trimiterea de mesaje,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
de forumuri online, servicii de teleconferinţă,
servicii de telefonie, transmiterea e-mailurilor,
transmiterea felicitărilor online, transmiterea
fişierelor digitale, transmisia video la cerere,
servicii de videoconferinţă, servicii de poştă
vocală, transmisia fără fir (wireless)
39. Livrarea bunurilor, livrarea bunurilor prin
comandă poştală, depozitarea de bunuri,
depozitare / înmagazinare. distribuirea apei,
împachetarea bunurilor.
40. Tratarea apei.
42. Analiza apei, cercetare bacteriologică,
cercetare biologica, calibrare (măsurare),
programare computerizată, inginerie, proiectare
industriala de piscine, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetare
ştiinţifică, cercetare tehnologică, explorare
subacvatică.
44. Servicii de aromaterapie, servicii de sănătate
prin apă (spa), servicii de centre de sănătate,
servicii de saună, servicii de băi turceşti.

───────

(210) M 2021 00285
(151) 18/01/2021
(732) CEREALE COLECT

DISTRIBUTION SRL, STRADA
MIHAI EMINESCU 126 . BIROU
3, JUD. TULCEA, MIHAIL
KOGĂLNICEANU, 827145,
TULCEA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600204, BACĂU,
ROMANIA

(540)

CEREALE COLECT
DISTRIBUTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 05.07.02; 26.13.25;
29.01.13

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

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comerţ cu cereale.
39. Distribuţia şi stocarea organizată de produse
cerealiere.

───────
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(210) M 2021 00286
(151) 18/01/2021
(732) MARIA-LAURA IANCULESCU,

CALEA MOSILOR NR. 302,
BLOC 54, APT. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020901, ROMANIA

(540)

Dr. Maria-Laura Ianculescu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.13.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roz închis, roz
deschis ( HEX #FF3284)

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

44. Servicii medicale
───────

(210) M 2021 00287
(151) 18/01/2021
(732) MARIA-LAURA IANCULESCU,

CALEA MOSILOR NR. 302,
BLOC 54, APT. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020901, ROMANIA

(540)
SENOKOMPLEX

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

44. Servicii medicale
───────

(210) M 2021 00291
(151) 18/01/2021
(732) ZOOPIE CONCEPT SRL, STR.

DRUMUL FERMEI, NR. 105A,
CAM. 1, JUD. ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)

zoopie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

8. Mașini de tuns pentru animale (unelte de
mână).
9. Creion optic (stylus) pentru calculatoare,
creion electronic (creioane optice), tastaturi fara
fir, tastaturi pentru tablete, sonerii electronice
fără fir pentru uși, zgărzi electronice de dresaj
pentru animale, ceasuri inteligente, mașini
automate de sortat și numărat bani, căști audio.
10. Pulsoximetre (aparate medicale),
tensiometre.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de comenzi online,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceasuri inteligente.

───────

(210) M 2021 00292
(151) 18/01/2021
(732) BIODENTIX PRO SRL, STR. DR.

LOUIS PASTEUR, NR. 38, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Biodentix Pro
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (HEX #cc3399),
gri (HEX #666666)

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

10. Aparate şi instrumente stomatologice,
implanturi.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor.
41. Educaţie, instruire.

───────

(210) M 2021 00295
(151) 18/01/2021
(732) IOVANA EVENTS S.R.L., STR.

REPUBLICII NR. 2, JUD. MURES,
REGHIN, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

ARDÉALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.14; 02.09.14

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

clase:
3. Produse cosmetice, produse cosmetice
hidratante, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, produse hidratante pentru
ten (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice pentru păr,
creme tonifiante (produse cosmetice), geluri
hidratante (produse cosmetice), pudre compacte

(produse cosmetice), produse pentru bronzare
(cosmetice), produse cosmetice pentru duș,
produse de curățare a pielii (produse cosmetice),
produse de protecție solară (cosmetice),
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru spălarea feței, creme
pentru față (produse cosmetice), șervețele
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice pentru uz personal, creme pentru
corp (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, produse exfoliante
pentru ten (cosmetice), uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), loțiuni pentru ten (produse
cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de
lapte, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice de aplicare
pe buze, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, loțiuni hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub
formă de pudră, loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), creme hidratante pentru
piele (produse cosmetice), produse cosmetice
sub formă de creme, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, produse cosmetice
pentru ameliorarea calității pielii, produse
exfoliante pentru față, demachiante pentru
ochi, demachiant pentru catifelarea pielii
(produs cosmetic), serumuri de înfrumusețare,
produse cosmetice pentru sprâncene, produse
cosmetice sub formă de mască facială, produse
cosmetice sub formă de toner, deodorante
și antiperspirante de uz cosmetic, balsamuri
pentru păr, creme de păr, măști pentru îngrijirea
părului, produse cosmetice pentru puncte negre,
apă micelară, pastă de dinți nemedicinală, ulei
pentru păr, creme pentru vergeturi, loțiuni pentru
reducerea celulitei, cremă cosmetica pentru
mâini, creme nemedicinale pentru picioare.

───────
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(210) M 2021 00296
(151) 18/01/2021
(732) VALENTIN FLORIN NUCĂ, STR.

VITEJILOR, NR.8, BL. SC12 ,
ET.3, AP.12, JUD. IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15,
BL.E4 , AP.54, JUD. GALATI,
GALATI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

BECLEDURI.RO MAGAZINUL
TAU DE INCREDERE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10

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

11. Becuri cu led, becuri cu led pentru
automobile, becuri de iluminat, becuri pentru
proiectoare.
35. Administrarea vânzărilor, servicii de agenții
de import-export, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile.

───────

(210) M 2021 00298
(151) 18/01/2021
(732) BOGDAN-VASILE GRIGORESCU,

STR. FRUMOASA NR. 3, BL. 654,
SC. C, ET. 2, AP. 8, JUD. IASI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

proiecte-rezidentiale.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.15

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2125C)

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

36. Servicii de administrare de imobile, şi anume
servicii de intermediere în vânzări, servicii de
închirieri, estimare a bunurilor imobiliare şi
finanţare pentru achiziţia în rate sau închiriere .

───────

(210) M 2021 00299
(151) 18/01/2021
(732) LAURA PALOȘ, DRUMUL

AGATULUI 34, BUCURESTI,
013907, ROMANIA

(540)
MANCARE CA

LA TATA ACASA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, 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, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi.

───────

(210) M 2021 00300
(151) 18/01/2021
(732) W.J PRIM ACTIV SRL, STR. LIVIU

REBREANU NR. 13A, BL. N20,
SCARA A, ET. 2, AP.8, CAMERA 2 ,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

WIND BLADE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. aparate de amuzament, automate și
acționate cu fise, dispozitive pentru jocuri
video arcade, articole pentru tras cu arcul,
momeală artificială pentru pescuit, zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun, haltere,
clopoței pentru pomul de crăciun, bile de
biliard, vârfuri pentru tacurile de biliard, tacuri
de biliard, margini elastice pentru masa de
biliard, mese de biliard, cârduri de bingo,
indicatoare de tragere/mușcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/mușcătură (unelte
de pescuit), sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
manete de comandă pentru jucării, aparate
și mașini de bowling, arcuri pentru tragere,
suporturi de lumânări pentru pomii de crăciun,
capse pentru pistoale (jucării), măști de carnaval,
cretă pentru tacurile de biliard, extensoare
pentru piept (aparate de exerciții)/aparate de
exerciții (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pocnitori cu surprize specifice crăciunului
(noutăți pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de crăciun, pomi de crăciun din material sintetic,
mese de biliard acționate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coșuri de prins
pește (capcane de pescuit), darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, păpuși, paturi pentru păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, biberoane pentru
păpuși, case de păpuși, camere de păpuși,
drone (jucării), gantere, cârlige pentru pește,
linii (fire) de pescuit, instrumente de pescuit,
plute de pescuit, discuri zburătoare (jucării),
aparate pentru jocurile de noroc, deltaplane,
manșe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
mincioguri pentru pescarii cu undița, bile de sticlă
pentru jocuri, măști (obiecte de divertisment),
păpuși matrioska, suspensoare de sport pentru
bărbați (articole sportive), ace de pompe pentru
umflarea mingilor dejoacă, plase pentru sporturi,
jucării cu caracter de noutate pentru a face
glume, ornamente pentru pomii de crăciun, cu
excepția instalațiilor, lumânărilor și produselor de
cofetărie, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniție pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, capse cu percuție
(jucării), aparate pentru exerciții fizice, baloane
pentru joacă, case de jucărie pentru copii, mingi/
bile dejoacă, cărți de joc, jucării de pluș, jucării
de pluș cu păturică atașată, păpuși marionete,
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie

cu telecomandă, undițe de pescuit, patine cu
rotile, rulouri pentru bicicletele staționare de
antrenament, roți de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, momeli cu miros pentru vânătoare sau
pescuit, scutere (jucării), schiuri, popice, popice
(jocuri), topogane (obiecte de divertisment),
praștii (articole sportive), automate (mașini de
jocuri), bule de săpun (jucării), corzi pentru
rachete, jucării umplute, veste de înot, plăci de
înot, saltele gonflabile pentru piscine, piscine
(articole de joacă), leagăne, mese de tenis de
masă, ținte pentru tragere, ursuleți de pluș, tunuri
pentru mingile de tenis, plase de tenis, măști
de teatru, pistoale cu aer de jucărie, jucării din
aluat de modelare, figurine de jucărie, jucării care
imită articolele cosmetice, jucării carusel pentru
pătuțuri, machete de jucărie, pistoale de jucărie,
jucării din plastilină inteligentă, roboți de jucărie,
mașini de jucărie, jucării pentru animalele de
companie, jucării, trambuline, triciclete pentru
copii (jucării), bastoane de învârtit, mașini pentru
jocuri video, aripioare de înot.

───────

(210) M 2021 00301
(151) 18/01/2021
(732) STYLE STORY SRL, STRADA

TELEAJEN NR. 10, CORP
1, CAMERA 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WO & WO

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.03; 24.09.03

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

3. Adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru fixarea părului fals, adezivi pentru
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scopuri cosmetice, basma (nuanțator cosmetic),
preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri
medicale, măști de înfrumusețare, preparate de
albire (decoloranți) pentru scopuri cosmetice,
vopsea de corp pentru scopuri cosmetice,
preparate chimice de curățare pentru scopuri
casnice, substanțe de curățat pentru igiena
personală, nemedicinale, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, coloranți pentru
toaletă, creme cosmetice, coloranți cosmetici,
truse cosmetice, creioane cosmetice, preparate
cosmetice pentru băi, preparate cosmetice
pentru gene, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
slăbit, cosmetice, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, dischete din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abțibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanți, alții decât cei utilizați
în procese de fabricare, geluri de albire a
dinților, șampoane uscate de uz cosmetic,
preparate de curățare uscată, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru țesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esențiale), ceară pentru
pardoseală, produse pentru îndepărtarea cerii
de pe pardoseală (preparate de degresare),
plasturi cu gel pentru ochi utilizați in scopuri
cosmetice, geraniol, țesătură din fibră de sticlă
(țesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru șlefuit/preparate
pentru ascuțit, loțiuni pentru păr, nuanțatoare
de păr/coloranți pentru păr, fixativ pentru păr,
preparate pentru îndreptarea părului, preparate
pentru ondularea părului/preparate de ondulare
pentru păr, heliotropină, henna (nuanțator
cosmetic), extracte din plante pentru scopuri
cosmetice, peroxid de hidrogen pentru scopuri
cosmetice, tămâie, lononă (parfumerie), ulei
de iasomie, luciu pentru buze, etuiuri pentru
ruj, rujuri, vopsea de corp din latex lichid de
uz cosmetic, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
machiaj, pudră pentru machiaj, preparate pentru
machiaj, preparate pentru machiaj, mascara,
geluri pentru masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, apă micelară, esență de
mentă (ulei esențial), abțibilduri pentru unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, sclipici de
unghii, lac de unghii/vopsea de unghii, soluții
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii /
soluții pentru îndepărtarea vopselei de pe
unghii, soluții de neutralizare pentru ondularea
permanentă, șampoane, cremă pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară pentru pantofi, apă
de toaletă, preparate de toaletă, pastă de
dinți nemedicinală, lichide pentru curățarea
parbrizului.

14. Aliaje din metale prețioase, amulete
(bijuterii), ancore (ceasornicărie), ceasuri
atomice, insigne din metale prețioase,
casete ale arcului (ceasornicărie), mărgele
pentru fabricarea bijuteriilor, cutii din metale
prețioase, brățări (bijuterii), brățări realizate
din textile brodate (bijuterii), broșe (bijuterii),
lanțuri (bijuterii), pandantive pentru brelocuri,
cronografe (ceasuri), cronoscoape, cleme pentru
bijuterii, cutii de ceasuri, ceasornice, ceasuri și
ceasornice, electrice, bijuterii cloisonne, butoni
de cămașă, cercei, fire de aur (bijuterii), bijuterii
pentru pălării, cutii de bijuterii, pandantive
bijuterii/pandantive pentru bijuterii, furnituri de
bijuterii, ace bijuterii pentru pălării, bijuterii din
chihlimbar, inele de chei (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă)/
lanțuri pentru brelocuri (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă),
medalioane (bijuterii), coliere (bijuterii), olivine
(pietre prețioase)/peridote, ace ornamentale,
perle (bijuterii), perle realizate din ambroid
(chihlimbar presat), pendule (ceasornicărie), ace
(bijuterii), metale prețioase, în formă brută
sau semi prelucrate, pietre prețioase, cutii de
prezentare pentru bijuterii, cutii de prezentare
pentru ceasuri, inele retractabile pentru chei/
lanțuri retractabile pentru chei, inele (bijuterii),
rozarii/mătănii, pietre semiprețioase, bijuterii
pentru pantofi, fire de argint (bijuterii), inele
despicate pentru chei din metal prețios, fibre
din argint (fire de argint), agrafe de cravată,
ace de cravată, curele de ceas/curele pentru
ceasurile de mână/curelușe de ceas, lanțuri de
ceas, ceasuri, opere de artă din metal prețios,
ceasuri de mână.
18.  Pungi  (plicuri,  săculeți)  din  piele,  pentru 
ambalat,genți pentru camping, rucsacuri pentru
 alpiniști, genți  pentru  sporturi,  genți  ,  genți  de 
plajă, cadrepentru umbrele de ploaie sau de 
soare,  huse de  îmbrăcăminte  pentru 
călătorie,  centuri  din piele,  mânere  pentru 
sacoșele  de  cumpărături, căpestre,  rame 
pentru  gențile  de  mână,  genți  de mână, 
accesorii  pentru  hamuri,  hamuri  pentru
animale, chingi pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, ranițe, imitație de piele, etichete
din piele, lese din piele, curele din piele/chingi din
piele, piele, în formă brută sau semiprelucrată,
carton imitație de piele, geamantane motorizate,
tocuri pentru instrumentele muzicale, plase
pentru cumpărături, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poșete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru școală), rucsacuri/genți de
spate, ghiozdane școlare/genți pentru școală,
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sacoșe de cumpărături, curele pentru umăr
(bretele) din piele/curele din piele pentru umăr/
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebelușilor, marsupii pentru
transportul copiilor, curele pentru patine, mânere
de geamantan, geamantane, geamantane cu
roți, tefilin (filacteriij, genți de scule, goale, genți
de voiaj, seturi de voiaj (din piele), garnituri
de piele pentru mobilă /garnituri din piele
pentru mobilă, cufere (bagaje), huse de umbrele,
mânere de umbrele, arcuri pentru umbrele de
ploaie sau de soare, inele pentru umbrele, bețe
de umbrele, umbrele, valize, genți de cosmetice,
nedotate, sacoșe de cumpărături cu roti.

pentru borduri, benzi dublu adezive pentru
lenjerie, paiete strălucitoare, truse de ace,
perne pentru ace, dispozitive de introdus ața
în ac, ace pentru mașinile de pieptănat lâna,
ace pentru croitorie, pene de struț (accesorii
de îmbrăcăminte), picou (margine de dantelă),
perne pentru acele cu gămălie, ace cu gămălie,
altele decât bijuteriile, șuvițe împletite/meșe de
păr, panglici pentru premii, panglici și funde,
nu din hârtie, pentru împachetarea cadourilor,
panglici pentru păr, rozete (mercerie), ace pentru
pielărie (șelărie), cutii de cusut, seturi de cusut,
ace de cusut, degetare pentru cusut, catarame
pentru pantofi, șireturi pentru pantofi, ornamente
pentru pantofi, volane pentru fuste, capse, paiete
pentru îmbrăcăminte, moțuri (pompoane), calote
din păr, ornamente pentru îmbrăcăminte, peruci,
închizători cu fermoar/fermoare, fermoare pentru
genți/închizători cu fermoar pentru genți.

───────

(210) M 2021 00302
(151) 18/01/2021
(732) SC CRAMA MUȘAT SRL, STR.

ALEEA PETRĂCHEȘTI NR. 24,
BL. 1, ET. 3, AP. 302, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 062298, ROMANIA

(540)

M CRAMA MUȘAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.03

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

33. Vinuri.
35. Servicii de comerț cu amănuntul/ridicata al
vinurilor în magazine specializate.

───────

26.  Ghirlande  artificiale  pentru  Crăciun, 
ghirlandeartificiale cu lumini pentru Crăciun, 
coroane artificiale  pentru  Crăciun,  flori 
artificiale, planteartificiale, altele decât pomii 
de  răciun, mărgele,  altele  decât  pentru 
confecționarea bijuteriilor,  cleme  pentru 
curele, ace pentrumașina de cusut, pene de
 păsări  (accesorii de  îmbrăcăminte), 
închizători  pentru  bluze/ închizători  pentru 
fixarea  rochiei  pe  corp,  bobine pentru  ața  de 
brodat  sau  lână  (nu  componente  de mașini), 
funde  pentru  păr,  cutii  de  ace,  brasarde/
banderole de braț (accesorii de îmbrăcăminte),
benzi pentru ridicarea sânilor, broșe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), nasturi, pandantive, altele decât
cele pentru bijuterii, inele de chei sau
lanțuri pentru brelocuri, suporturi pentru gulere,
cordoane pentru îmbrăcăminte, cordoane
pentru ornamente, fanoane pentru corsete/
oase de balenă pentru corsete, croșete/ace de
croșetat, forme pentru cârpit, ace de stopat,
articole decorative pentru păr, panglici elastice,
broderie/articole ornamentale (broderie), ace
de brodat, ace entomologice, benzi elastice
pentru susținerea mânecilor, ocheți pentru
îmbrăcăminte, bărbi false, păr fals, tivuri false,
închizători pentru îmbrăcăminte, închizători
pentru portjartiere/închizători pentru bretele,
festoane (broderie), volănașe (dantelărie),
volănașe pentru îmbrăcăminte, franjuri, broderie
cu fir de aur, mercerie (articole necesare în
croitorie), cu excepția ațelor, funde de mercerie,
panglici de mercerie, elastice de păr, agrafe de
păr/clame de păr, căști pentru vopsirea părului,
ondulatoare de păr, electrice și neelectrice,
altele decât ustensilele manuale, hârtie pentru
ondularea părului, ace pentru ondularea părului,
extensii de păr, agrafe de păr/ace de păr, plase
pentru păr, ace de păr, ornamente pentru pălării,
benzi pentru pălării, petice termoadezive pentru
decorarea articolelor textile (mercerie), benzi
de prindere cu scai și puf, copci (mercerie),
copci pentru corsete, păr uman, andrele, dantelă
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(210) M 2021 00303
(151) 18/01/2021
(732) LAURA PALOȘ, DRUMUL

AGATULUI NR 34, BUCUREȘTI,
013907, ROMANIA

(540)
CA LA TATA ACASA

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

29. Pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
produse lactate și înlocuitori, supe și baze de
supă, extracte din carne, mâncăruri preparate,
alimente semipreparate și gustări sărate, uleiuri
și grăsimi, carne, pește, păsări și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 00304
(151) 18/01/2021
(732) SC QUARTZ GRUP SECURITY

SRL, STR. ALEEA SALAJ NR. 8,
BL. 41, SC. 4, AP. 44, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

QUARTZ GRUP
SECURITY SRL

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 24.15.02; 24.15.11; 29.01.13

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

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────
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(210) M 2021 00305
(151) 18/01/2021
(732) S.C. VIVERE MILITARE EST-

V.M.E SRL, STRADA PRINȚESA
ECATERINA CARADJA NR. 7,
SATUL NEDELEA, JUDEȚUL
PRAHOVA, COMUNA ARICESTII-
RAHTIVANI, ROMANIA

(540)

VIVERE MILITARE EST V.M.E.

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 26.01.03

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

35. Publicitate, licitare.
37. Servicii de instalații si reparatii, instalarea
sistemelor de securitate, instalarea de sisteme
de securitate, instalarea de sisteme de
comunicații cu radiofrecvență, instalarea de
sisteme de control al accesului, servicii de
informații referitoare la instalarea sisitemelor de
securitate, întreținerea și repararea de instalații
de securitate, servicii de informații referitoare
la intretinerea sistemelor de securitate, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de securitate si siguranță.
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate fizică,
servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii de pază și protecție.

───────

(210) M 2021 00306
(151) 18/01/2021
(732) S.C. NATURAL GOLD HAND

S.R.L., BD-UL 1MAI NR. 65 S-1,
JUDEȚUL ILFOV, BERCENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

HOTEL RANGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 26.13.25

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 00307
(151) 18/01/2021
(732) MANAGEMENT OBJECTIVES SA,

ȘOSEAUA BALDOVINEȘTI NR.
10, JUDEȚUL BRĂILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

Semintele pamantului

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.13.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu ( HEX
#89181A), bej (HEX #F4D8A6), N

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Pâine, produse de patiserie și produse de
cofetărie.

───────

(210) M 2021 00310
(151) 18/01/2021
(732) CRISTIAN-ROBERT BURLACU,

SAT PLOIEȘTIORI NR. 572,
JUDEȚUL PRAHOVA, COMUNA
BLEJOI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

FC United Ploieşti 1906

(531) Clasificare Viena:
05.03.17; 07.05.25; 24.01.05; 25.01.06;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, maro, galben,
portocaliu, albastru

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

41. Activități sportive, servicii furnizate de cluburi
sportive, antrenament sportiv, pregătire sportivă,
organizarea turneelor sportive, organizare de
competiții sportive și evenimente sportive,
servicii de pregătire sportivă, servicii de educare
sportivă, servicii de antrenament pentru activități
sportive, furnizare de instalații sportive de
antrenament, informații cu privire la educația
sportivă, organizare, planificare și coordonare de
competiții sportive.

───────

(210) M 2021 00312
(151) 18/01/2021
(732) ALEXANDRA-CRISTINA ROŞU,

STR. NĂVODARI NR.32, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
SINGURENI MANOR

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

39. Transport, organizarea de călătorii,
organizarea călătoriilor de către agenţiile
de turism, rezervarea locurilor de călătorie,
organizarea de croaziere, închirierea de cai,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, rezervări de călătorie.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), servicii de discotecă
(divertisment), servicii de disc jockey, oferirea
de tururi cu ghid, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilităţilor de recreere, servicii de
tabere sportive, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizare de concursuri
ecvestre, închiriere de cai pentru recreere.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
rezervarea de camere de hotel sau de alte
cazări temporare de către agenţiile de voiaj
sau de brokeri, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii de
motel, pensiuni pentru cai, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, pensiuni pentru cai.

───────
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(210) M 2021 00313
(151) 18/01/2021
(732) S.C. SUDREZIDENTIAL REAL

ESTATE S.R.L., SOS OLTENITEI
45, UNITATEA NR. 5, JUDEȚUL
ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Q QUANTUM REAL
ESTATE GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.21;
29.01.13

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

clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, abonament la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru autori și
scriitori, administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru
centre de conferințe, administrare a afacerilor
pentru o companie aeriană, administrare a
afacerilor pentru parcări auto, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare a afacerilor
pentru spitale, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesioniști, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor pentru

o societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, servicii de relocare
pentru afaceri, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor
comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, asistență în gestiunea
comercială a firmelor în sistem de franciză,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistență privind gestiunea
comercială în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management, asistență în
materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie
de management privind afacerile, determinare a
costurilor ciclului de viață în scopuri comerciale,
dezvoltarea de sisteme de management
al spitalelor, experți în domeniul eficienței
activității comerciale, exploatare comercială
de centre comerciale pentru alte persoane,
exploatarea întreprinderii (pentru terți), furnizare
de asistență (afaceri) în exploatarea francizelor,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare administrativă a spitalelor,
gestiune administrativă externalizată pentru
companii, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, gestiunea programelor
de rambursare pentru alte persoane, informații
despre metode de vânzare, înmatriculare de
vehicule și transfer de titluri de proprietate,
management de afaceri în domeniul atracțiilor
pentru vizitatori, management de hoteluri
pentru terți, management în procesele de
afaceri, înregistrarea de comunicate scrise și
de date, întocmire de rapoarte economice,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul companiilor aeriene,
managementul computerizat al afacerii (pentru
terți), managementul de afaceri al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
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instalațiilor sportive (pentru terți), managementul
întreprinderilor, inclusiv consultanță privind
aspectele demografice, mediere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte comerciale pentru alte persoane,
negociere de contracte cu plătitorii de servicii
medicale, negociere de contracte de publicitate,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, planificarea administrării
afacerilor, planificarea afacerilor, planificare
strategică în afaceri, planificare strategică de
afaceri, planificare privind gestionarea afacerilor,
respectiv căutare de asociați pentru fuziuni,
preluări, precum și înființări de întreprinderi,
planificare corporativă, planificare a întâlnirilor
de afaceri, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
administrare de stocuri, servicii de administrare
pentru birou (pentru terți), servicii de afaceri
privind înființarea de afaceri, servicii de agenție
literară constând în negocierea contractelor,
servicii de agenție pentru organizarea de
prezentări de afaceri, servicii de expertize
în domeniul eficienței comerciale, servicii de
expertize în domeniul eficienței economice,
servicii de expertiză în materie de eficiența
afacerilor, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), servicii de externalizare sub formă
de intermediere de contracte de servicii
pentru terți, servicii de externalizare în
domeniul operațiunilor comerciale, servicii de
management pentru sportivi de performanță,
servicii de reprezentanță comercială, servicii de
specialitate privind eficiența în afaceri, servicii
de strategie în afaceri, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea, servicii privind planificarea
afacerilor, servicii privind fuziuni de firme,
servicii pentru strategia și planul de afaceri,
servicii pentru dezvoltarea strategiei de afaceri,
supervizarea administrării afacerilor, supervizare
de afaceri, supravegherea afacerii (în numele
terților).
36. Furnizarea de cartele preplătite și jetoane
de valoare, servicii de asigurare, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii
imobiliare, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, asigurări, colectarea de fonduri și
sponsorizare, servicii de evaluare, administrare
de imobile, administrare de portofolii de
proprietăți, administrare de proprietăți imobiliare,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de

proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, agenții imobiliare, agențiile
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, asistență în materie de achiziții
și interese financiare în domeniul imobiliar,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, brokeraj de
proprietăți imobiliare, brokeraj imobiliar, furnizare
de cazare permanentă, furnizare de informații
pe internet privind afacerile imobiliare, furnizare
de informații privind bunuri imobiliare și terenuri,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind gestiunea
terenurilor, furnizare de informații privind piața
proprietăților (imobiliară), furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), gestiunea
terenurilor, managementul proprietăților
imobiliare, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de construcții, închiriere de centre de
afaceri, închiriere de săli de expoziție, închirieri
de locuințe (apartamente), servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii ale agenților imobiliari, servicii de achiziții
de terenuri (în numele terților), servicii de
achiziții imobiliare, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul horticulturii, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de comision, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de clădiri, servicii
de brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii de
gestiune de multiproprietăți, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar
(servicii financiare), servicii de împrumuturi
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de reprezentare financiară în vederea
deținerii de proprietăți în numele terților, servicii
de tip garanții (escrow) pentru bunuri imobiliare,
servicii fiduciare imobiliare, servicii privind
afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2021 00314
(151) 18/01/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Rophen

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine și
preparate pe bază de vitamine.

───────

(210) M 2021 00316
(151) 18/01/2021
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Gastrozen

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

5. Suplimente dietetice şi suplimente alimentare
de uz medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine.

───────

(210) M 2021 00317
(151) 18/01/2021
(732) GEORGE BALINT, BD. 1

DECEMBRIE NR. 8, BL. A7, SC.
B, AP. 8, JUDETUL CONSTANTA,
MANGALIA, 905500, CONSTANȚA,
ROMANIA
SC BALIAN GREENS SRL,
STR. MORII NR. 21, JUDETUL
CONSTANTA, TUZLA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Fermierul Dobrogean

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.13; 25.01.15

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

31. Legume proaspete, plante proaspete,
busuioc proaspăt, rozmarin proaspăt, fructe
proaspete, nuci, legume și ierburi, salvie
proaspătă, oregano proaspăt, salată verde
proaspătă, rucola proaspătă, cimbru proaspăt,
coriandru proaspăt.

───────
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(210) M 2021 00318
(151) 18/01/2021
(732) SIRIO ORGANIC SRL, STR.

SCOALA FLOREASCA NR.
42A, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

SOLE BIO ARTE
DELLA NATURA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.03.01; 05.03.20

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

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

5. Alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, alimente din lapte praf
pentru bebeluși, alimente pentru copii și sugari,
băuturi pentru copii mici, făină cu adaos de
lactate pentru copii mici, lapte praf (alimente
pentru sugari), lapte praf pentru copii mici, lapte
praf pentru sugari și copii mici, lapte-formulă fără
lactoză (pentru sugari), lapte praf pentru copii
mici, preparate alimentare pentru bebeluși și
sugari, suplimente cu colostru, înlocuitori pentru
laptele matern.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe de mare, nu vii, păsări, nu vii, carne
de vânat, carne conservată, carne procesată,

carne congelata, carne preparată, cărnuri sărate,
pateuri din carne, bacon, cârnați, mezeluri,
untură, ficat, piftie din carne, aspic, burtă,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe
şi legume fierte, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, murături, salate gata preparate,
salate de fructe, salate de legume, salate cu
carne, deserturi pe bază de iaurturi, deserturi
pe bază pe fructe, deserturi pe bază de lapte,
gustări (chips-uri) pe bază de fructe, gustări
(chips-uri) pe bază de cartofi, gustări (chips-
uri) pe bază de legume, gustări (chips-uri) pe
bază de creveţi, batoane de fructe (alimentare),
legume şi fructe instant, măsline preparate,
pastă de măsline, alge comestibile preparate,
flori comestibile, preparate, ciuperci conservate,
porumb dulce, procesat, fructe cu coaja
lignificată preparate, fructe cu coaja lignificată
procesate, seminţe procesate pentru consum
uman, semințe preparate pentru consum uman,
amestecuri de fructe confiate, amestecuri de
fructe şi nuci preparate, amestecuri de fructe
uscate, batoane pe bază de nuci, fructe
şi seminţe, nuci glasate, jeleuri, dulceţuri,
gemuri, marmelade, magiun, compoturi, paste
de tomate, bulion, legume gătite, lapte,
lapte condensat, lapte praf, brânză, brânză
quark, brânză cottage, brânzeturi, unt, iaurt,
sana, chefir, lapte bătut, caşcaval, urdă, caş,
smântână, zer şi alte produse lactate, produse
din lapte, fermenți din lapte de uz culinar,
băutură din lapte şi fructe (milk shake), frișcă,
frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți) de lapte,
lapte de nucă de cocos, lapte de soia, lapte
de orez, lapte de ovăz, lapte de migdale,
lapte de arahide, suc de lămâie de uz culinar,
produse din soia, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
aperitive alimentare pe bază de soia, înlocuitori
ai margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, tofu, uleiuri alimentare,
uleiuri şi grăsimi comestibile, supe şi baze de
supe, supe la conservă, supe instant, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate obținute din carne de
pui (care conțin în principal carne de pui),
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe
de mare, mâncăruri preparate constând în
principal din carne de vânat, chiftele din
pește, pârjoale din carne (chiftele), feluri de
mâncare preparate din carne, salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
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preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), omlete, ciorbe, tocană de vită, salate pe
bază de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi (pastă de pește), carne de vită
preparată, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, rulouri
de varză umplute cu carne, mâncăruri preparate
care constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
produse din peşte, moluşte, nu vii, produse din
pește preparate, pentru consum uman, icre de
pește,preparate, icre de pește, procesate, scoici,
nu vii, raci, nu vii, crustacee, nu vii, produse din
legume preparate, tahini, produse tartinabile pe
bază de legume, produse tartinabile pe bază de
alune, produse tartinabile pe bază de arahide,
produse tartinabile pe bază de carne și/sau
peşte, humus (pastă de năut), polen preparat ca
produs alimentar.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, orez, orez instant,
făină şi preparate din cereale, mălai, orz
măcinat, ovăz măcinat, porumb măcinat, hrişcă
procesată, arpacaş pentru alimentaţie umană,
cereale preparate pentru consum uman, seminţe
de cereale procesate pentru a fi utilizate ca
și condimente, popcorn, gustări pe bază de
cereale, gustări sărate și/sau dulci fabricate din
cereale sub formă expandată și/sau extrudată,
cereale pentru micul dejun, fulgi de porumb,

batoane de cereale și batoane energizante,
müsli, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, gluten preparat
ca produs alimentar, aditivi pe baza de
gluten pentru uz culinar, golden syrup (sirop
auriu), șroturi pentru consum uman, salate de
paste, paste făinoase, spaghete, macaroane,
noodles, colțunași pe bază de făină, pâine,
griș, pesmet, crutoane, produse de brutărie,
produse de patiserie, aluaturi, produse de
cofetărie, ciocolată, spume de ciocolată, nuci
invelite in ciocolată, paste tartinabile pe bază
de ciocolată, dulciuri, dulciuri cu conținut redus
de carbohidrați, deserturi (produse de cofetărie),
deserturi (produse de brutărie), bomboane,
prăjituri, biscuiți, fursecuri, halva, turtă dulce,
napolitane, clătite, jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, gumă de mestecat,
îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), prafuri instant pentru
creme şi prăjituri, glazuri comestibile, zahăr,
înlocuitori de zahăr, miere, malț, maltoză,
băuturi gata preparate pe bază de cafea,
băuturi pe bază de cacao sau ciocolată,
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoase),
infuzii (nu medicinale), produse apicole, de uz
alimentar, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
bicarbonat de sodiu alimentar, arome alimentare,
altele decât uleiurile esenţiale, esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, propolis de
uz alimentar, semințe prelucrate folosite ca
arome pentru alimente, șerbeturi (produse de
cofetărie), amidon de uz alimentar, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), sosuri pentru carne,
sosuri pentru salată, sosuri pentru paste,
maioneză, ketchup de roşii (sos), mirodenii,
ierburi uscate pentru asezonare, gheaţă (apă
îngheţată), feluri de mâncare bazate în special
pe orez, sushi, mâncăruri preparate bazate
în special pe paste, pizza, sandvişuri, hot-
dog (sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
gata preparate, deshidratate sau lichide, pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste.
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. alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
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animal, plante de aloe vera proaspete, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, nisip aromat
(aşternut) pentru animalele de companie,
aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, scoarţe brute, orz, fasole, proaspătă,
sfeclă, proaspătă, fructe de pădure, proaspete,
băuturi pentru animalele de companie, hrană
pentru păsări, tărâţe, terci de tărâţe pentru
consum animal, animale pentru împerechere,
hrişcă, neprocesată, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal / produse reziduale din cereale
pentru consum animal, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, produse
masticabile comestibile pentru animale, rădăcini
de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi de crăciun,
raci vii, crustacee, vii, castraveţi, proaspeţi,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe (tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, conuri de hamei,
hamei, insecte comestibile, praz, proaspăt,
lămâi, proaspete, linte, proaspătă, lăptucă,
proaspătă, var pentru furajele animalelor,
seminţe de in pentru consum animal, făină
din seminţe de in pentru consum animal,
seminţe de in comestibile, neprocesate, aşternut
pentru animale, aşternut de turbă, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb, turtă de
porumb pentru vite, malţ pentru fabricarea berii
şi distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată prin
înghețare, flori comestibile, proaspete, ghimbir,
proaspăt, boabe de soya, proaspete, ovăz, turtă
de oleaginoase / turtă pentru vite, măsline,
proaspete, ceapă, proaspătă, legume proaspete,
stridii, vii, făină de arahide pentru animale, turtă
de arahide pentru animale, arahide, proaspete,
mazăre, proaspătă, ardei (plante), hrană pentru
animalele de companie, conuri de pin, plante
proaspete, plante, uscate, pentru decorare polen
(materie primă), cartofi, proaspeţi, păsări de
curte, vii, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,

rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, sare pentru vite, hârtie de
culoare nisipului (aşternut) pentru animalele de
companie, seminţe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante comestibil, neprocesat, arbuşti/tufe, ouă
de viermi de mătase, viermi de mătase,
spanac, proaspăt, dovleci, proaspeţi, nutreţ de
grajd pentru animale, strat de protecţie din
paie, aşternut din paie, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal, ştiuleţi
de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, turbă, naturală/gazon cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, legume,
proaspete, plante de viţă de vie, grâu, germeni
de grâu pentru consum animal, aşchii de lemn
pentru fabricarea celulozei de lemn, coroane din
flori naturale, drojdie pentru consum animal.
32. Apă tonică, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi care conțin
vitamine, băuturi energizante, băuturi izotonice,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă de ceai,
băuturi îmbogățite cu proteine pentru sportivi,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi răcoritoare cu aromă de cafea,
băuturi răcoritoare necarbogazoase, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de ceai,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, cidru fără alcool,
sarsaparilla (băutură nealcoolică), smoothie
(băuturi nealcoolice din fructe), șerbeturi din
fructe (băuturi), sucuri, sorbete sub formă
de băuturi, smoothies (băutură de fructe,
nealcoolică), vin de orz (bere), sucuri de legume
(băuturi), apă (băuturi), apă de masă, apă
gazoasă (sifon), apă seltzer, ape care conțin
oxid de litiu, ape minerale (băuturi), aperitive fără
alcool, băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice din fructe uscate, băuturi
pe bază de orez, nefiind înlocuitori de lapte,
băuturi pe bază de soia, altele decât înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de zer, preparate pentru
fabricarea băuturilor), bere, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), must de bere,
cocktailuri pe bază de bere, cocteiluri fără
alcool, prafuri pentru prepararea băuturilor
efervescente, esențe pentru prepararea de
băuturi nealcoolice, nu sub formă de uleiuri
esențiale, extracte din fructe fără alcool, băuturi
din fructe, fără alcool), extracte din hamei pentru
fabricarea berii, kvass (băutură nealcoolică),
siropuri pentru limonadă, limonade, must de
malț, bere din malț, musturi, nectaruri de fructe,
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nealcoolice, pastile pentru băuturi gazoase,
suc de roșii (băuturi), sifon, produse pentru
fabricarea de sifon, sirop de migdale, siropuri
pentru băuturi, smoothies, sorbeturi (băuturi),
must de struguri, amestec de sucuri de fructe,
amestecuri pentru prepararea sorbeturilor, apă
carbogazoasă, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă cu arome, apă cu orz
și lămâie, apă de izvor, apă de nucă de cocos
ca băutură, apă gazoasă (carbonatată), apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), apă îmbogățită
nutritiv, apă îmbuteliată, apă minerală, apă
minerală carbogazoasă, apă pe bază de orz și
portocale, apă minerală (care nu este pentru uz
medicinal), apă plată, apă minerală aromatizată,
apă potabilă, apă potabilă cu vitamine, apă
potabilă distilată, apă tonică (băuturi care nu sunt
pentru uz medicinal), ape cu aromă de fructe,
ape minerale și gazoase, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi cola, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi cu aromă de fructe, băuturi cu
carbohidrați, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi cu guarana, băuturi cu proteine,
băuturi cu suc de ghimbir, băuturi cu suc de
portocale, băuturi cu suc de struguri, băuturi cu
suc de struguri, nealcoolice, băuturi de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
din legume, băuturi din orez integral, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi din zer, băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical),
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
funcționale pe bază de apă, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi izotonice (nu pentru uz
medical), băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu suc de legume, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice fără
malț (altele decât cele de uz medical), băuturi
pe bază de apă care conțin extracte de ceai,
băuturi nealcoolice pe bază de cocos, băuturi
pe bază de fructe, băuturi nealcoolice pe baza
de nuci și de soia, băuturi pe bază de ovăz
(nefiind înlocuitori de lapte), băuturi nealcoolice
pe bază de suc de ananas, băuturi pe bază
de suc de aloe, băuturi nealcoolice pe bază de
suc de mere, băuturi nealcoolice pe bază de
sucuri de legume verzi, băuturi pentru sportivi,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi
sport cu electroliți, bere și produse de bere,
concentrate de sucuri de fructe, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
uleiurilor esențiale, extracte nealcoolice din

fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, prafuri pentru
prepararea de băuturi, sirop de coacăze negre,
sirop de malț pentru băuturi, siropuri de fructe,
siropuri pentru prepararea băuturilor, smoothies
cu legume, suc concentrat de fructe, suc
concentrat de lămâi verzi, suc concentrat de
portocale, suc concentrat de prune afumate,
suc concentrat de fructe (nealcoolic), suc de
coacăze negre, suc de fructe concentrat, suc
de grepfrut, suc de guave, suc de lămâie folosit
la prepararea băuturilor, suc de lămâie verde
folosit la prepararea băuturilor, suc de mango,
suc de pepene galben, suc de pepene verde,
suc de portocale, suc de răchițele, suc de rodii,
suc de struguri, sucuri carbogazoase, sucuri
de aloe vera, sucuri de fructe gazoase, sucuri
de fructe organice, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
vinuri fără alcool, vinuri nealcoolice, sucuri de
fructe.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), alcool
de mentă, alcool din orez, arac (băutură),
băuturi alcoolice care conțin fructe, băuturi
alcoolice din fructe, băuturi alcoolice distilate
pe bază de cereale, băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, băuturi alcoolice
pre-amestecate, altele decât cele bazate pe
bere, băuturi aperitiv, băuturi distilate, băuturi
spirtoase, bitter (lichioruri), cidru alcoolic, coniac,
cocteiluri, curaçao alcoolic, kirsch, băuturi
digestive (lichioruri și spirtoase), gin, esențe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe
cu alcool, hidromel, lichioruri, piquette (băutură
pe bază de vin), perry, rachiuri, rom, rachiu de
pere, sake, vin, vin spumant, vișinată, votcă,
whisky, vermut, băutură sangria, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor alcoolice.

───────
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JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL.
C1, ET.4, AP. 3, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Lăptarul tău Te trezești
cu laptele acasă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.23; 25.01.15

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (lucrări de birou),
servicii de reamintire a programărilor (lucrări
de birou), licitare, postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de

informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, preluarea apelurilor telefonice pentru
abonaţii indisponibili, publicitate prin televiziune,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare.
39. Aprovizionarea distribuitoarelor automate,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri), livrarea
bunurilor, livrarea bunurilor prin comandă
poştală, transportul de mărfuri (transportul
maritim de bunuri), transportul de mărfuri,
ambalarea bunurilor, livrarea de colete,
închirierea de frigidere / închirierea de dulapuri
frigorifice pentru alimente, depozitarea de
bunuri, depozitare/înmagazinare, împachetarea
bunurilor, servicii de îmbuteliere.

───────


