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Cereri Mărci publicate în 27/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06749 20/09/2021 MT FABRICA SRL KUZIINI

2 M 2021 06750 20/09/2021 SABINA POPA MP MURO PASTEL

3 M 2021 06751 20/09/2021 PORTACOOL, LLC. PORTACOOL

4 M 2021 06752 20/09/2021 MT FABRICA SRL QSIMO

5 M 2021 06753 20/09/2021 CREATIV PIXEDA S.R.L PIXEDA

6 M 2021 06754 20/09/2021 TRUTZI REAL ESTATE S.R.L VIVASY LOCUL TĂU CU ZILE
BUNE

7 M 2021 06755 20/09/2021 ELDA MAR PROD S.R.L. DR. PAPPA COFETARIE SI
PATISERIE

8 M 2021 06756 20/09/2021 ALEXANDRA MIRCEA Dr. Alexandra Mircea

9 M 2021 06757 20/09/2021 SC U FIRST ADVERTISING
AND COMMUNICATION SRL

U first BINELE ÎNCEPE CU
TINE!

10 M 2021 06758 20/09/2021 WE ARE GOLAN SRL GOLAN BARBERSHOP
ACADEMY

11 M 2021 06759 20/09/2021 CCB DEVELOPING 2018 SRL VESTA PROPERTIES GROUP

12 M 2021 06760 20/09/2021 SC MEGA IMAGE SRL MEGA Bio

13 M 2021 06761 20/09/2021 PRIMUS PROTECT SRL PRIMUS PROTECT

14 M 2021 06762 20/09/2021 CORECT 2000 SRL TECHONE

15 M 2021 06763 20/09/2021 IMPAR SRL CARMAX

16 M 2021 06764 20/09/2021 DEPURTAT SRL Benotti

17 M 2021 06765 20/09/2021 ACCESORII AUTO REY AUTOREY

18 M 2021 06766 20/09/2021 BELLES MARKS LTD Romania's Grand Pairing Tour

19 M 2021 06767 20/09/2021 HERMES GUARD SECURITY HERMES GUARD SECURITY

20 M 2021 06768 20/09/2021 WELIVTIM SRL Pita Jinarilor

21 M 2021 06769 20/09/2021 NATALIA-LILIANA-ADELA
PETRESCU

ACMANIC

22 M 2021 06770 20/09/2021 NATALIA-LILIANA-ADELA
PETRESCU

CAMICNA

23 M 2021 06771 20/09/2021 EUROPEAN REFRESHMENTS Schweppes Pink Tonic Style

24 M 2021 06772 20/09/2021 S.C. AGRINVEST GARDEN
S.R.L.

Agrinvest Garden

25 M 2021 06773 20/09/2021 RAMAGA SRL SorAna
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 06774 20/09/2021 MOGOS MED Centrul Medical Mogos Med

Clinica de chirurgie

27 M 2021 06775 20/09/2021 CENTRUL MEDICAL OLTENIA Centrul Medical OLTENIA

28 M 2021 06776 20/09/2021 HELP NET FARMA SA Club Senior

29 M 2021 06777 20/09/2021 ALEXANDRU RADUCANU Radiestezia mileniului 3

30 M 2021 06778 20/09/2021 HELP NET FARMA SA Club Help Net Senior

31 M 2021 06779 20/09/2021 ANTENA TV GROUP SA CaTine.ro - Ai curajul să fii tu

32 M 2021 06780 20/09/2021 HELP NET FARMA SA Club Senior

33 M 2021 06781 20/09/2021 HELP NET FARMA SA Club Senior

34 M 2021 06782 20/09/2021 WHITE BEACH SRL WHITE BEACH HOTEL

35 M 2021 06783 20/09/2021 HELP NET FARMA SA Club Help Net Senior

36 M 2021 06784 20/09/2021 HELP NET FARMA SA Club Help Net Senior

37 M 2021 06785 20/09/2021 VODAFONE ROMANIA SA Supernet FIBRA

38 M 2021 06786 20/09/2021 VODAFONE ROMANIA SA Supernet WI-FI

39 M 2021 06787 20/09/2021 VODAFONE ROMANIA SA Supernet WI-FI

40 M 2021 06788 20/09/2021 BERCHI EMANUEL BURSA ISKENDER

41 M 2021 06789 20/09/2021 VASILE SCÎNTEIE CB Casa Blanca 2020

42 M 2021 06790 20/09/2021 MOBILE TECH PROTECTION
SRL

MOBILE TECH PROTECTION

43 M 2021 06791 20/09/2021 ACTUAL INVEST HOUSE SRL SPATZIOO
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(210) M 2021 06749
(151) 20/09/2021
(732) MT FABRICA SRL, STR. PICTOR

STEFAN DUMITRESCU, NR. 4,
BL. 19, SC. 2, AP. 29, PARTER,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
KUZIINI

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile),
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,

paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
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încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), margini decorative din plastic pentru
canturi utilizate pentru mobilier, mese decorative,
coșuri decorative din paie, plăci decorative din
ipsos, articole decorative textile (perne), coșuri
decorative din răchită, plăci decorative din ceară,
coșuri decorative din lemn, elemente decorative
pentru ferestre, perdele decorative din mărgele,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,

panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din ceară, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, toate
aceste produse cu exceptia: paturi, așternuturi,
saltele și perne, saltele de dormit, coșuri pentru
copii, coșuri pentru bebeluși, balansoare pentru
copii, saltele, perne gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, huse matlasate de
saltele, perne mari, perne decorative, perne
de maternitate, perne decorative, perne pentru
alăptat, perne de sprijin pentru cap, perne
din latex, perne gonflabile, perne decorative,
perne umplute, așternuturi (cu excepția lenjeriei
de pat), perne pentru sprijinirea capului
bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată), articole
pentru organizarea hainelor, corpuri de bucătărie
(mobilier), unități de bucătărie, dulapuri de
bucătărie, mobilier de bucătărie, mese de
bucătărie, mobilier încastrat pentru bucătărie,
unități de mobilier pentru bucătării, mobilier de
bucătărie cu înălțime reglabilă.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de mobilier, accesorii de mobilier, piese
de mobilier, decoratiuni interioare si de
exterior, materiale textile, tesaturi, materiale
de constructii, materiale de asamblat mobilier
(cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
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scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, comandă computerizată de stoc, servicii
de comandă (pentru terți), servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comandă în contul terților,
prelucrarea administrativă a comenzilor de
achiziție în cadrul serviciilor furnizate de societăți
de comandă prin poștă, marketing comercial (în
afară de comercializare), servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi, pregătire
de materiale promoționale și de comert
pentru terți, servicii de comert cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
servicii de furnizare de informații online

prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de
covoare, servicii de comenzi automate de stoc
pentru întreprinderi, organizarea de expoziții
comerciale și servicii expoziționale, organizare
de expoziții comerciale, servicii de expoziție
pentru marfă, realizare de expoziții în scopuri
comerciale, coordonare de expoziții în scopuri
comerciale, organizare de expoziții în scopuri
publicitare, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale, organizare de expoziții în scopuri
comerciale, organizare de expoziții în scop
comercial, organizarea de expoziții în scopuri
publicitare, promovare și realizare de expoziții
comerciale, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau de publicitate,
servicii de administrare a expozițiilor comerciale,
organizare și coordonare de expoziții în scop
comercial, organizare de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, comandă computerizată
de stoc, servicii de comandă (pentru terți),
servicii de comandă în contul terților, prelucrarea
administrativă a comenzilor de achiziție în cadrul
serviciilor furnizate de societăți de comandă prin
poștă, servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie.
39. Servicii de mutare a mobilierului (transport),
transport de mobilă, mutări de mobilier
(transport), depozitare de mobilier, mutarea
mobilierului comercial (transport), transportarea
mobilierului terților cu camioanele, servicii de
transport, transport și depozitare.
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
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dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator, decorațiuni interioare, consultanță în
decorațiuni interioare, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare, design de mobilier,
design de mobilier de birou, proiectarea
amplasării mobilierului de birou, servicii de
proiectare piese de mobilier, servicii de
design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
consultanță privind alegerea huselor detașabile
pentru mobilier (decorațiuni interioare), servicii
de analiză și cercetare industrială, design
industrial, design de produs, design artistic
comercial, stilism (design industrial), design
artistic industrial, servicii de design textil, design
grafic și industrial, servicii de design de produs,
design și dezvoltare de produs, design de
decorațiuni interioare, proiectare de bucătării,
servicii de proiectare de bucătării.

───────

(210) M 2021 06750
(151) 20/09/2021
(732) SABINA POPA, STR. VASILE

ALECSANDRI NR.1C, VILA 2,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

MP MURO PASTEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

27. Tapete murale, nu din materiale textile,
acoperiri pentru pereți din materiale textile,
articole decorative pentru perete (netextile),
articole pentru acoperirea pereților cu exceptia
carpetelor din materiale textile, borduri pentru
tapet, mural (tapiserii, cu excepția celor din
materiale textile), tapet, tapet cu efect vizual 3d,
tapet acoperit cu material textil, tapet de rășină
din vinil, tapet din material textil, tapiserii murale,
cu excepția celor din materiale textile, tapiserii
murale (elemente decorative pentru pereți
fabricate din material netextil), articole netextile,
decorative pentru pereți, lucrate manual.

───────

(210) M 2021 06751
(151) 20/09/2021
(732) PORTACOOL, LLC., 711 FM 2468

TEXAS, CENTER, 75935, TEXAS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)
PORTACOOL

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

11. Unitati de racire prin evaporare pentru uz
industrial, divertisment, comercial, casnic si
agricol.

───────
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(210) M 2021 06752
(151) 20/09/2021
(732) MT FABRICA SRL, STR. PICTOR

STEFAN DUMITRESCU, NR. 4,
BL. 19, SC. 2, AP. 29, PARTER,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
QSIMO

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

9. Aparate pentru punctele de vânzare,
terminale pentru puncte de vânzare, terminale
electronice la puncte de vânzare, sisteme de
puncte de vânzare (pos), sisteme pentru puncte
de vânzare electronice (epos), carduri codificate
utilizate în efectuarea tranzacțiilor la punctele
de vânzare, aplicații software descarcabile,
software utilitar, software industrial, software
video interactiv, software pentru tablete,
software de autentificare, aplicații software
descărcabile, software pentru plăți, software
pentru extranet, software de realitate virtuală,
software pentru comprimarea datelor, software
pentru tehnologia afacerilor, software pentru
gestionare locală, software pentru telefoane
mobile, software de afișaj electronic, software
de operare încorporat, software pentru telefoane
inteligente, software pentru asistent virtual,
software pentru afișare video, software interactiv
pentru afaceri, software pentru plăți electronice,
software pentru contracte inteligente, software
informatic utilitar descărcabil, software pentru
analiză facială, pachete de software de
calculator, software pentru realitate augmentată
destinat utilizării pe dispozitive mobile pentru
integrarea datelor electronice cu medii din
lumea reală, software pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software pentru
integrarea inteligenței artificiale și învățării
automate în tehnologia de lucru cu volume mari
de date, software de calculator pentru crearea de
baze de date consultabile care cuprind informații
și date, software de calculator pentru migrarea
între distinctele sisteme de operare folosite
de rețeaua informatică, software de calculator
descărcabil pentru a fi utilizat ca portmoneu
electronic, software pentru procesarea plăților

electronice către și de la alte persoane, software
pentru planificarea, integrarea și optimizarea
aplicațiilor pentru orașe inteligente, software
pentru gestionarea operațională a cardurilor
magnetice și electronice portabile, software
pentru realitate augmentată destinat utilizării pe
dispozitive mobile, software pentru optimizarea
costului pe clic (pay per click), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de comerț
electronic și de plăți electronice, software de
recunoaștere optică a codurilor de bare, software
de calculator descărcabil pentru transmiterea
de informații, software de calculator pentru
crearea de modele financiare, software de
calculator pentru analizarea informațiilor de
piață, terminale pentru plăți electronice, aparate
pentru procesarea plăților electronice.
35. Consultanță privind tehnicile de vânzare
și programele de vânzare, furnizarea de
informații despre metode de vânzare, închiriere
de standuri de vânzare, demonstrație de
vânzare (pentru terți), închiriere de automate
de vânzare, informații despre vânzarea de
produse, administrare în materie de metode
de vânzare, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, intermedierea contractelor
de cumpărare și vânzare pentru terți, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, consultanță
privind calculul de cost al comenzilor de vânzare,
închiriere de echipamente pentru puncte de
vânzare electronice (epos), administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, negociere de contracte,
pentru terti privind achiziția și vânzarea de
produse, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, prezentare de produse
financiare în mijloace de comunicare, pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de colectare
computerizată a datelor la punctul de vânzare
pentru comercianții cu amănuntul, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de conținut media, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, vânzare
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cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărarea de servicii de divertisment,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
telecomunicații, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea de
asistență pentru produse de larg consum cu
privire la software, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire la
software, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator.

───────

(210) M 2021 06753
(151) 20/09/2021
(732) CREATIV PIXEDA S.R.L, SAT

MIHOVENI, NR 162, JUDETUL
SUCEAVA, COMUNA SCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
PIXEDA

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

16. Picturi, picturi artistice, reproduceri de
picturi, portrete sub forma de picturi, picturi
(tablouri) inramate sau nu, imprimeuri pe
panze, reproduceri artistice imprimate, materiale
imprimate, fotografii, fotografii imprimate,
albume fotografice, reproduceri fotografice,
invitatii, sabloane pentru tapete, hartie folosita
la fabricarea tapetului, fotografii inramate sau
neinramate.
27. Tapet.
41. Fotografie, fotografii aeriene, editare de
fotografii, servicii ale unui fotograf, servicii de
fotografie din drone, servicii educative in arta
fotografica, productie audio si video si fotografie.

───────

(210) M 2021 06754
(151) 20/09/2021
(732) TRUTZI REAL ESTATE S.R.L,

STR. ALEEA VAMII NR. 26, SAT
SCHEIA, JUDETUL SUCEAVA,
COMUNA SCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

VIVASY LOCUL
TĂU CU ZILE BUNE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 03.07.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 2287
CP), gri (Pantone 2336 CP)

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

36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
finantare imobiliara, investitii imobiliare,
gestionarea proprietatilor (imobiliare), servicii
de achizitii imobiliare, planificare de investitii
imobiliare, gestiune financiara a proiectelor
imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare si de
proprietati, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare si a proprietatilor.

───────
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(210) M 2021 06755
(151) 20/09/2021
(732) ELDA MAR PROD S.R.L., STR.

GENERAL MIHAIL CERCHEZ, NR.
5, BL. G1, SC. 1, ET. 3, AP. 50,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

DR. PAPPA COFETARIE
SI PATISERIE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 05.07.02

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

clase:
30. Produse de patiserie și cofetărie, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din ciocolată, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie care conțin gem, torturi,
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu brânză,
prăjituri cu cremă, prăjituri cu fructe, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
tarte și biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie care conțin fructe, specialități
de patiserie, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie conținând creme

și fructe, produse de brutărie, produse de
cofetărie, produse de patiserie, covrigei, turtă
dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane, dulciuri,
dulciuri tari, dulciuri din ciocolată, dulciuri de
casă.

───────

(210) M 2021 06756
(151) 20/09/2021
(732) ALEXANDRA MIRCEA, STR.

CAROL I NR 39, BL 14H1, AP
2, JUD. PRAHOVA, CÂMPINA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
Dr. Alexandra Mircea

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

35. Consultanță în afaceri, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicatii, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în care
se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale, servicii administrative
cu privire la asigurări stomatologice, servicii de
marketing în domeniul stomatologiei.
41. Servicii de instruire în domeniul dentar.
42. Servicii de laborator pentru cercetări în
domeniul stomatologiei.
44. Servicii de stomatologie, servicii de asistenţă
medicală pentru oameni, servicii stomatologice,
servicii de stomalogie estetică, consultaţii
stomatologice, asistenţă stomatologică, servicii
de consultanță legate de servicii medicale,
furnizare de informații despre stomatologie,
consiliere în domeniul stomatologiei.

───────
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(210) M 2021 06757
(151) 20/09/2021
(732) SC U FIRST ADVERTISING

AND COMMUNICATION SRL,
STRADA GRIVIȚA NR 38 A, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 071500, ILFOV,
ROMANIA

(540)

U first BINELE
ÎNCEPE CU TINE!

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roz (R:205, G:126,
B:157), negru

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

21. Site pentru uz casnic.
───────

(210) M 2021 06758
(151) 20/09/2021
(732) WE ARE GOLAN SRL, STR.

MATEI VOIEVOD NR. 71, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 021452, ROMANIA

(540)
GOLAN BARBERSHOP

ACADEMY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment.
44. Servicii de frizerie pentru bărbați.

───────

(210) M 2021 06759
(151) 20/09/2021
(732) CCB DEVELOPING 2018 SRL,

STR. ARISTIDE DEMETRIADE,
NR.1/5, CAMERA 6, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR.33 AP.07,
JUD. TMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

VESTA PROPERTIES GROUP

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

clase:
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
investiții imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
închirieri de proprietăți (doar proprietăți
imobiliare), închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare și clădirile, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, investiții în
proprietăți imobiliare, servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, consiliere privind
investițiile în proprietăți imobiliare, evaluări
financiare pentru imobiliare, evaluări financiare
de proprietăți imobiliare, administrarea
locuințelor, furnizare de locuințe permanente,
închirieri de locuințe (apartamente), punere la
dispoziție de locuințe, administrare de clădiri cu
locuințe, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe.
37. Construire de locuințe private, construcții
de locuințe pe bază de comandă, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
construirea de locuințe publice, construcții
civile, servicii de construcții civile, demolare
de construcții civile, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), construire de
fundații pentru structuri de construcții civile,
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executare de cofraje pentru construcții civile,
instalare de schele pentru construcții civile,
servicii de construcții, lucrări de izolare a
clădirilor (construcții), construcții și reparații
de clădiri, reparații în construcții, reparații de
construcții.

───────

(210) M 2021 06760
(151) 20/09/2021
(732) SC MEGA IMAGE SRL, B-

DUL. TIMIŞOARA NR. 26, ET.
2, SECTOR 6, BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

MEGA Bio

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 03.01.02; 03.01.24

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black), roșu (Pantone Bright Red C),
gri (Pantone Warm Gray 6C), verde
(Pantone 361 C, Pantone 349 C)

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,

marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
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scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau

transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, împletitură şi broderie, panglici şi
funde pentru mercerie, nasturi, copci de tip moş
şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
decoraţiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/09/2021

naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 06761
(151) 20/09/2021
(732) PRIMUS PROTECT SRL, STR

DRISTORULUI, NR.97-119, BL.63,
SC.3, ET.6, AP.801, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRIMUS PROTECT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2021 06762
(151) 20/09/2021
(732) CORECT 2000 SRL, STR.

RUSANESTI NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) PETRINA BOJAN, STR. EFORIEI,
NR. 8, ET. 7, AP. 46, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
TECHONE

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

9. Adaptoare audio, aparate cu alimentare
regulată, aparate de alimentare cu energie
continuă, aparate de transmisie în rețea,
aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate pentru îmbunătățirea
eficienței energetice, aparate pentru retea de
electricitate, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, aparate și instrumente
pentru controlul electricității, aparate și
instrumente pentru conducerea distribuției
energiei electrice, aparatură de alimentare
cu energie continuă (baterii), aprinzătoare
piezo-electrice, bănci de încărcare, blocuri
de alimentare cu energie electrică, cabluri
scart, componente electrice și electronice,
convertoare alternativ-continuu, convertoare de
cc/ca, detectoare din cristal de galenă utilizate
în electronică, filtre electrice, instrumente
pentru distribuirea curentului electric, sisteme
și aparate pentru împământare statică, stații
de alimentare pentru vehicule electrice, surse
de alimentare pentru rețea de alimentare cu
electricitate, alezoscoape, alezoscoape pentru
inspectarea lucrărilor, analizoare cu canale
multiple, analizoare de cromatogramă pentru
uz științific sau de laborator, analizoare de
energie electrică, analizoare de gaze de
ardere, analizoare de imagine, analizoare de
luminescență, analizoare de spectre, altele
decât pentru uz medical, analizoare dimensiuni
nanoparticule, analizoare fotometrice (altele
decât cele pentru uz medical), analizoare
pentru determinarea acidității, analizoare
pentru dimensiunea nanoparticulelor, analizoare
petrochimice, analizoare prin fluorescență,
analizoare spectroscopice de fotoelectroni (nu
de uz medical), analizoare universale de
perturbații, aparate automate de dozare, aparate
cu traductor, aparate de analiză pentru praf fin,
aparate de detectare și măsurare a distanței cu
ajutorul razei coerente (lidar) pentru vehicule,
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aparate de dozaj, aparate de înregistrare de
date, aparate de măsurare a curenților de
aer, aparate de măsurare a luminiscenței,
aparate de măsurare a prafului, aparate de
măsurat pentru detectarea sateliților, aparate de
măsurat presiunea vântului, aparate de testare
a curenților de aer, aparate de testare pentru
diagnostic (altele decât cele de uz medical),
aparate declanșate prin introducerea jetoanelor
(mecanisme pentru), aparate electronice pentru
analizarea culorilor, aparate numerice pentru
indicarea poziției, aparate pentru analiza aerului,
aparate pentru analiza alimentelor, aparate
pentru analiza hidratării pielii, nu de uz
medical, aparate pentru analize fizice (altele
decât cele pentru uz medical), aparate pentru
detectare și măsurare cu impulsuri de lumină
laser (lidar), aparate pentru diagnosticarea
motorului, aparate pentru diagnosticare, altele
decât cele de uz medical, aparate pentru
indicarea sarcinii admisibile, aparate pentru
măsurarea, monitorizarea și analiza consumului
de electricitate, aparate și instrumente de
fizică, aparate și instrumente de inspecție,
aparate și instrumente pentru măsurători
astrometrice, aparate și instrumente pentru
recunoașterea indicatoarelor rutiere, aparate și
instrumente pentru controlul vitezei vehiculelor,
aparate și instrumente pentru astronomie, benzi
termosensibile pentru indicarea temperaturii,
bușoane indicatoare de presiune pentru valve,
celule de sarcină, codoare rotative, comutatoare
de nivel, controlere fără fir pentru monitorizarea
și controlul de la distanță a funcției și stării
sistemelor de securitate, controlere fără fir pentru
monitorizarea și controlul de la distanță al
funcției și stării altor dispozitive sau sisteme
electrice, electronice și mecanice, conuri de vânt
(indicatoare de vânt), dispozitiv de analiză pentru
gaze reziduale, dispozitiv pentru activarea
transductoarelor, dispozitive aeropurtate pentru
obținerea de date, dispozitive de analiză cu
raze X (altele decât cele de uz medical),
dispozitive de automatizare pentru locuințe,
dispozitive de control și regulatoare, dispozitive
de decuplare termomagnetice, dispozitive de
înregistrare a luminii soarelui, dispozitive
de înregistrare a rezultatelor profesionale,
dispozitive de măsurare, dispozitive de
testare și controlul calității, dispozitive pentru
analize fizice (altele cele decât pentru
uz medical), dispozitive pentru măsurarea
poluării aerului, dozimetre, echipamente pentru
controlul traficului aerian, echipamente și
instrumente de control (supervizare), etichete
indicatoare de temperatură, cu excepția celor
pentru uz medical, fonomotoare electrice,
hardware pentru urmărirea comportamentului

șoferilor, indicatoare automate de altitudine,
indicatoare cu lumină de neon folosite la
circuite electrice, indicatoare de electricitate,
indicatoare de fază, indicatoare de sarcină,
indicatoare digitale, indicatoare luminoase,
indicatoare termosensibile de identificare,
indicatori de sarcină admisibilă, instrumente
de monitorizare, instrumente electronice de
control, instrumente fotografice de topografie,
instrumente meteorologice, instrumente pentru
analizarea fotografiilor, instrumente pentru
împerecherea anvelopelor, întrerupătoare de
nivel de lichide, mecanisme pentru aparate
declanșate prin introducerea jetoanelor, lămpi
indicatoare pentru tablouri de distribuție,
mâneci de vânt decorative pentru indicarea
direcției vântului, mașini de identificare
devize, microcontrolere de joasă tensiune,
oscilografe pentru verificarea motoarelor,
panouri indicatoare, senzori cuplu de
torsiune, senzori, detectoare și intrumente de
monitorizare, sistem de automatizare pentru
clădiri, sisteme computerizate de analiză a
motoarelor de vehicule, sisteme de automatizare
pentru case, sisteme de control al vitezei
vehiculelor, sisteme de control pentru condusul
autonom destinate vehiculelor, sisteme de
detectare a dronelor, sisteme de detectare
automată a dronelor, sisteme de recunoaștere
a indicatoarelor rutiere, sisteme electronice
de bord pentru asistență la menținerea sau
schimbarea benzii în timpul condusului, sisteme
electronice de bord pentru frânare automată,
sonde logice, stroboscoape, traductoare de
forță, traductoare de presiune, traductoare
electrooptice, traductoare lineare, traductoare
piezoelectrice, transductoare, transductoare cu
ultrasunete, transformatoare de înaltă frecvență,
aparate de localizare a obiectivelor (optice),
aparate de localizare a obiectivelor (telescopice),
aparate de urmărire a țintei (optice), aparate
de urmărire a țintei (telescopice), aparate
de verificare optică de uz industrial, aparate
optice cu raze infraroșii, aparate pentru
supravegherea țintei (telescopice), aparate
pentru supravegherea țintei (optice), aparate
și instrumente optice, condensatoare optice,
cristale de referință pentru frecvență, defazoare
optice, deflectoare cu fascicul optic, filtre
de polarizare, filtre infraroșu, filtre optice,
filtre optice de sticlă, filtre pentru dispozitive
optice, huse pentru aparate optice, instrumente
optice care conțin oculare, lanțuri pentru
ochelari și pentru ochelari de soare, lasere,
lentile, lentile antireflex, lentile brute, lentile de
contact cosmetice, lentile din material plastic,
lentile interschimbabile, lentile oftalmologice,
lentile optice, lentile optice brute, microscoape
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cu led, obiective (optică), ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, ochelari
inteligenți, ochelari pentru machiaj, oglinzi
de inspecție, oglinzi de inspecție pentru
lucrări, oglinzi (optică), potențiatoare optice,
prisme (optică), prisme utilizate în optică,
produse de optică, protecții laterale pentru
ochelari, reflectoare optice, stereoscoape, sticlă
optică, sticlă pentru discuri faraday, șuruburi
micrometrice pentru instrumente optice, alarme
și echipamente de avertizare, aparate de
control al securității, aparate de control contra
incendiului, aparate de mascare a sunetului
pentru a proteja confidențialitatea convorbirilor,
aparate de monitorizare a siguranței (electrice),
aparate de scanare corporală cu raze
x pentru securitate, aparate de securitate
pentru procesarea semnalelor audio, aparate
de securitate pentru lifturi, aparate de
semnalizare, aparate de stingere a incendiilor
pentru automobile, aparate electronice de
supraveghere, aparate holografice de securitate,
aparate pentru prevenirea furtului, altele decât
pentru vehicule, aparate pentru supravegherea
țintei (electrice), aparate pentru supravegherea
țintei (electronice), aparate și instrumente de
semnalizare, aparate și instrumente electrice și
electronice de securitate, articole reflectorizante
pentru purtat, pentru prevenirea accidentelor,
autospeciale de pompieri, bărci de salvare,
bariere optice de siguranță, bastoane de mână
pentru siguranță, bătătoare pentru stingerea
incendiilor, bătătoare pentru stingerea focului,
benzi adezive de securitate (magnetice), benzi
adezive de securitate (codificate), camere
retrovizoare pentru vehicule, cartele codificate
cu caracteristici de securitate pentru identificare,
colace de salvare cu telecomandă, conuri de
trafic, costume de zbor ignifuge, detectoare
de fum, dispozitive de control al accesului,
dispozitive de monitorizare a bebelușilor,
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, dispozitive video de monitorizare
a bebelușilor, dușuri de urgență, duze
pentru furtunuri de pompieri, echipament
de siguranță pentru stingerea incendiilor
din păduri, echipament și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
echipamente de avertizare în caz de urgență
pentru autostrăzi, echipamente de protecție
și siguranță, echipamente și instrumente de
salvare, etichete electronice, etichete electronice
de siguranță, extinctoare, furtun de stingere a
incendiilor, indicatoare de siguranță, lansatoare
de cablu pentru siguranță și salvare, lumini
intermitente de siguranță, mănuși rezistente la
foc, mașini pentru controlul securității razelor
x, măști de oxigen, nu de uz medical,

oglinzi de semnalizare, pompe de incendiu,
pompe de stingere a incendiilor, roboți pentru
supraveghere de securitate, senzori de fum,
senzori pentru protecția vieții private, sisteme de
asistență șofer pentru autovehicule, sisteme de
siguranță electronice integrate pentru vehicule
terestre, sisteme de stingere a incendiilor,
sisteme de stropire pentru protecția împotriva
incendiilor, sisteme de supraveghere video,
sisteme electronice de securitate pentru rețele
casnice, sonde de avalanșă cu senzori pentru
măsurat grosimea zăpezii, stație pentru spălarea
ochilor în caz de urgență, vehicule de stingere
a incendiilor, baze de date computerizate, benzi
înregistrate, conținut media, date înregistrate
electronic, date înregistrate electronic de pe
internet, date înregistrate pe suport magnetic,
discuri compacte înregistrate, discuri compacte
preînregistrate, discuri de înregistrare optice,
discuri preînregistrate, discuri preprogramate,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, film holografic, fișiere de date
înregistrate, fișiere multimedia descărcabile,
hărți digitale pe suport informatic, holograme,
holograme pentru certificarea produselor
autentice, înregistrări magnetice, microfilme
sensibile expuse, orare electronice, plăci
reprografice (fotosensibile) (expuse), plăci
roentgen (expuse), altele decât cele de uz
medical, repertoare electrice sau electronice,
suporturi de date care conțin tipuri de caractere
memorate, suporturi de date magnetice pre-
înregistrate, suporturi de înregistrare (optice),
ceasuri inteligente, aparate radio cu ceasuri
încorporate, ceasuri pentru unități centrale
de procesare (cpu), ceasuri computerizate
cu funcție de recunoaștere a amprentei,
instrumente pentru măsurarea timpului
(exceptând ceasuri și ceasornice), dispozitive de
comunicații portabile, sub formă de ceasuri de
mână, ceasuri de mână care comunică date la
alte dispozitive electronice, agende electronice,
agende personale electronice, amplificatoare,
amplificatoare clapetă, amplificatoare de
antene, amplificatoare de control, amplificatoare
de distribuție, amplificatoare de putere,
amplificatoare de semnal, amplificatoare
digitale, amplificatoare electrice, amplificatoare
electroacustice, amplificatoare electronice,
amplificatoare optice cu semiconductoare,
amplificatoare pentru chitare bas, amplificatoare
pentru claviaturi, amplificatoare pentru vehicule,
aparate de captare a datelor, aparate de
codare a cardurilor de credit (periferice
de calculator), aparate de control multiport,
aparate de copiere, aparate de criptare digitale
cu autosincronizare, aparate de înregistrare,
aparate de programare a timpului, aparate de
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recunoaștere facială, aparate pentru codificarea
datelor, aparate pentru recunoașterea vorbirii,
aparate și instrumente de codificare și decodare,
aparate și instrumente multimedia, aparate și
instrumente radio, aparate telematice, aparate
terminale telematice, aparatură de codificare,
atenuatori, becuri indicatoare pentru aparate
de telecomunicații, becuri pentru semnalizatoare
(pentru aparatele de telecomunicații), aparate
de demagnetizare pentru benzi magnetice,
blocnotesuri electronice, cabluri de semnal
pentru it/av și telecomunicații, cartele telefonice
cu credit, cd-drivere pentru calculatoare,
cititoare de coduri de bare (decodoare),
cititoare pentru identificarea frecvenței
radio (rfid), codificatoare, codificatoare
magnetice, codoare optice, compensatoare
cu amplificator dublu, compresoare de
semnal, conectori multimedia pentru vehicule,
convertoare analogice, convertoare de
foarte înaltă frecvență, convertor analog-
digital, decodificatoare electronice, decodoare,
decodoare de semnal, demultiplexoare,
dicționare electronice, digitizoare, digitizoare
electronice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, dispozitive de codificare, dispozitive
de decodificare, dispozitive de imagistică
de uz științific, dispozitive de montare
pentru camere, dispozitive de montare
pentru monitoare, dispozitive digitale de
procesare a semnalului vocal, dispozitive
multifuncționale care încorporează funcțiile de
copiere și fax în modul autonom, dispozitive
pentru recunoaștere vocală, dispozitive pentru
schimbarea automată a discurilor, dispozitive
pentru stocarea de date, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, doze de
redare pentru aparate de telecomunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), echipamente
de comunicare, echipamente de procesare a
semnalelor digitale, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
echipamente pentru colectarea de date,
emițătoare optice, etuiuri pentru telefoanele
celulare, expansoare audio, filtre color pentru
ecrane cu cristale lichide (lcd), generatoare
de date temporale, huse pentru agende
electronice, inele inteligente, inscriptoare dvd,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
jurnale personale electronice, limitatoare de
semnal, lochuri electrice, lochuri electronice,
marcaje pentru identificarea frecvenței radio
(rfid), masere (amplificatoare de microunde),
monitoare care se poartă în combinație
cu hainele, multiplexoare, multiplexoare
multimedia, multiplexoare pentru divizarea
timpilor, multiplexoare video, organizatoare

electronice, panouri tft-lcd (tranzistor cu
peliculă subțire-ecran cu cristale lichide), polițe
adaptate pentru fixarea de hardware pentru
telecomunicații, preamplificatoare, procesoare
de modulație prin impulsuri codificate,
procesoare de voce, procesoare de vorbire,
receptoare optice, receptoare (pentru aparate de
telecomunicație), repetoare cu porturi multiple,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, scanere
cu intrare și ieșire digitală, senzori tactili pentru
ecranele capacitive, sintetizatoare de frecvențe,
sintonizatoare amplificatoare, stilouri magneto-
optice, suporturi de date pre-înregistrate
destinate utilizării cu calculatorul, suporturi de
fixare adaptate pentru monitoare de calculator,
suporturi de fixare adaptate pentru calculatoare,
suporturi pentru amplificatoare, table electronice
interactive whiteboard, tastaturi, tastaturi
fara fir, tastaturi multifuncționale, tastaturi
pentru direcționarea semnalelor audio, video
și digitale, terminale interactive cu ecran
tactil, terminale multimedia, terminale pentru
recepția semnalului, transformatoare acustice,
transmițătoare optice, transmultiplexoare, unități
de codificare electronică, unități de codificare
electronice, unități de control pentru
amplificatoare destinate utilizării în vehicule,
magneți, filtre magnetice, electromagneți,
magneți de pus pe frigider, magneți de ștergere,
magneți de uz industrial, magneți decorativi,
magneți permanenți, magneți decorativi sub
formă de litere, pixuri magnetice, nuclee
magnetice, aparate de alimentare cu fascicul
ionic, aparate de implantare cu ioni, aparate
de ionizare, cu excepția celor pentru tratarea
aerului sau apei, aparate de ozonizare (nu de
uz medical), dispozitive catodice de protecție
împotriva coroziunii, dispozitive pentru protecția
catodică, electrolizoare, filtre electrice (pentru
purificarea gazelor), ozonizoare (ozonizatoare),
uscătoare pentru straturi fluidizate, aparate
de oxigen pentru înotul subacvatic, aparate
de respirat sub apă pentru înot subacvatic,
aparate pentru respirat, altele decât cele de uz
medical, botoși pentru scufundări, bule de aer
pentru echipamente de scafandri, căști rigide
pentru scufundări, centuri cu greutăți pentru
scafandri, centuri cu greutăți pentru scufundări,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
clipsuri pentru nas pentru scafandri, costume de
scafandru, filtre pentru măști respiratorii (non-
medical), greutăți, greutăți pentru scufundări,
mănuși de scafandru, măști pentru respirație,
măști pentru scafandri, măști pentru scufundare
liberă, măști respiratorii, altele decât cele
pentru respirație artificială, ochelari pentru
scafandri, ochelari pentru scufundare liberă,
recirculatoare pentru scufundare, regulatoare de
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oxigen, regulatoare pentru scufundări, aparate
pentru respirație, cu excepția celor pentru
respirație artificială, rezervoare de oxigen pentru
scufundări, măști de scafandru, tampoane de
urechi pentru scafandri, tuburi cu oxigen,
tuburi cu oxigen pentru scufundări, tuburi
de respirat sub apă, unități de salvare cu
aer comprimat pentru scufundări, veste de
salvare pentru scafandri, veste de salvare tip
jachetă pentru imersiune, ace de busolă pentru
măsurători topografice, aparate de comandă
pentru vehicule (calculatoare de bord), aparate
de control pentru zbor, aparate de localizare
cu raze infraroșii, aparate de navigație pentru
automobile, aparate de navigație subacvatice cu
sonar, aparate de poziționare globală, aparate
de reflectare a undelor radar, aparate de sistem
de poziționare globală (gps), aparate de urmărire
a țintei (electrice), aparate de urmărire a țintei
(electronice), aparate de urmărire a țintei (prin
satelit), aparate electronice de navigație, aparate
maritime de navigare, aparate pentru blocarea
radarelor, aparate pentru ghidarea aeronavelor
la aterizare, aerometre, acceleratoare de
particule, amplificatoare de genă, analizoare de
gaz, aparate audiovizuale folosite în scopuri
didactice, aparate automate de cromatografie
cu schimb de ioni, folosite în laborator, aparate
automate de cromatografie pentru laborator,
aparate biometrice de identificare, aparate cu
radioizotopi, altele decât cele de uz medical,
aparate cu vid pentru laborator, aparate de
cromatografie de lichide, pentru laborator,
aparate de cromatografie cu gaz pentru utilizare
în laborator, aparate de curățare cu ultrasunete
de laborator, aparate de diagnosticare pentru
verificarea alimentelor, aparate de diagnosticare
cu ultrasunete pentru laborator, aparate de
distilare în vid pentru laborator, aparate de
electroforeză, nu de uz medical, aparate de
geofizică, aparate de ionizare pentru uz științific
sau de laborator, aparate de separare folosite
în laborator, aparate didactice, aparate pentru
învățământ și instruire, aparate pentru informații
meteorologice, aparate pentru culturi de celule
pentru laborator, aparate poligrafice, aparate
și instrumente pentru predare și instruire,
aparate și instrumente pentru microscopie,
aparate și instrumente de cercetare, aparate
și instrumente pentru chimie, aparate și
instrumente pentru predare, bancuri de probe,
biocipuri, biocipuri cu adn, densimetre, dopuri
pentru flacoane, dispozitive pentru instruire,
baterii pentru automobile, casetofoane pentru
automobile, boxe pentru automobile, centrală
telefonică automată, panouri de comandă
automată, instalații telefonice pentru automobile,
suporturi de microreceptoare telefonice pentru

autovehicule, etichete autocolante (magnetice),
etichete codificate autoadezive, aparate pentru
tipărirea automată a biletelor, servere pentru
automatizarea locuinței, distribuitoare automate
de bilete, case automate, mașini automate
de încasare, mașini automate de sortat bani,
aparate pentru vărsăminte și depozite automate,
mașini automate de sortat și numărat bani,
terminale electronice de încasare a taxei de
autostradă, automate de schimbat bancnote
în monede, mecanisme acționate cu monede
pentru distribuitoare automate, mecanisme
acționate cu monedă pentru porți de parcări
auto, adaptoare stereo pentru automobile,
echipamente audio pentru automobile, difuzoare
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, proiectoare cu focalizare
automată, proiectoare cu focusare automată,
sisteme de conducere auto autonomă dotate
cu afișaje interactive, camere de unghi mort
pentru autovehicule, sisteme de navigație
auto cu afișaje interactive, dispozitive de
afișaj pe parbriz pentru autovehicule (afișaj
hud), aparate fotografice pentru filme cu
autodevelopare, dispozitive de încărcat baterii
pentru autovehicule, încărcătoare usb adaptate
pentru priza brichetei auto, autotransformatoare,
comutatoare orare automate, întrerupătoare
automate în miniatură, comutatoare automate
de transfer, adaptoare de curent electric
destinate utilizării cu priza brichetă auto,
surse de curent conectate la aparate audio
folosite în autovehicule, cablaje electrice
pentru automobile, butoane pentru dezactivarea
airbagurilor pentru automobile, sisteme integrate
electronice de alarmă în caz de pericol
pentru automobile, sisteme integrate electronice
pentru evitarea pericolelor și a coliziunii
pentru automobile, dispozitive de comandă
pentru aparate de navigație auto, dispozitive
de comandă pentru conducere automată
de mașini, dispozitive automate de control
al direcției pentru vehicule, programe de
calculator pentru navigarea autonomă a
vehiculelor, dispozitiv de comandă pentru
parcarea automată a mașinilor, dispozitive
de comandă pentru conducere automată de
vehicule, autocolimatoare, cronometre pentru
aparate automate, instrumente de măsură
automate, mașini pentru reglarea geometriei
roților la autovehicule, aparate pentru măsurarea
nivelului lichidelor folosite la autovehicule,
temporizatoare automate folosite la aparatele
pentru prepararea băuturilor, aparate de
verificare a vitezei la autovehicule, dispozitive
de control (automate), aparatură de comandă
(automată), aparatură de control automată,
comenzi de automatizare industrială, aparate
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automate pentru controlul vidului, telecomenzi
pentru acționarea automată a supapelor, sisteme
de control automat al vitezei vehiculelor,
comenzi electronice pentru acționarea automată
a supapelor, comenzi electrice pentru acționarea
automată a supapelor, dispozitiv de înregistrare
a datelor pentru automobile, senzori solari
automați de urmărire, indicatoare automate
pentru presiune joasă în pneuri, avertizoare
automate de pierdere a presiunii în anvelopele
vehiculelor, avertizoare automate de pierdere
a presiunii in instalațiile pneumatice, aparate
pentru cromatografia automată, simulatoare
de instruire pentru conducere auto, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână, brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, brățări inteligente, brățări
de identificare codate electronic, camere video
de securitate, camere video de supraveghere,
camere video portabile, camere video digitale,
suporturi pentru camere video, obiective pentru
camere video, camere video de bord, camere
video pentru vehicule, camere video adaptate
în scop de supraveghere, camere video cu
funcționalități multiple, suporturi biped pentru
camere video, camere de filmat, camere de
filmat pentru difuzare, camere de monitorizare
în rețea pentru supraveghere, echipamente
electrice și electronice de supraveghere video,
aparate de control de supraveghere (electrice),
aparate de supraveghere vizuală, aparate
electrice de supraveghere, software pentru
jocuri pe calculator destinate utilizării pe
telefoanele mobile și celulare, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
emitatoare si receptoare wireless, căști, căști
audio, căști stereo, casti fara fir, căști
pentru telefoane, căști pentru telefoane mobile,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
boxe portabile, sisteme audio-vizuale, sisteme
electronice de distribuire de semnale audio/
video, ochelari de realitate virtuală, căști
pentru realitate virtuală, acumulatori alcalini,
carcase de acumulatoare, alimentatoare pentru
acumulatoare, acumulatoare acționate prin
apăsare, încărcătoare pentru acumulatoare
electrice, acumulatori cu nichel-cadmiu,
acumulatori secundari cu litiu, telefoane fără fir,
boxe fara fir, comutatoare fără fir, transmițătoare
fără fir, receptoare fără fir, încărcătoare fără
fir, aparate telefonice fără fir, aparate de
comunicație fără fir, receptoare (audio, video)
fără fir, amplificatoare de semnal fără fir,
mouse-uri de calculator fără fir, dispozitive
fără fir pentru rețele locale, componente de
calculator periferice fără fir, căşti fără fir pentru
calculatoare tableta, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, boxe, cabluri

pentru boxe, echipamente pentru utilizarea fără
mâini a telefoanelor mobile, cabluri telefonice,
port telefon mobil, prize pentru telefon, huse
pentru telefoane, huse de videocamere, huse din
pânză sau material textil pentru telefoane mobile.

───────

(210) M 2021 06763
(151) 20/09/2021
(732) IMPAR SRL, STR.LEMNARILOR

NR.14/B, JUDEŢ HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA, BL.10E, SC.B, AP.9,
JUDEŢ COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

CARMAX

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17

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

5. Truse de prim ajutor, pansamente de prim
ajutor.
6. Canistre de combustibil din metal, cabluri de
tractare din metal, chingi din metal pentru marfă.
7. Compresoare, compresoare (compactoare)
pentru colectarea deșeurilor cu vehicule,
compresoare centrifugale, compresoare axiale,
compresoare cu piston, compresoare de
aer, compresoare de aer pentru vehicule,
compresoare de gaz, compresoare pentru
supraîncărcarea motoarelor cu combustie
internă, generatoare de gaz (compresoare)
pentru umflarea structurilor flexibile, pompe,
compresoare și suflante, compresoare de aer
pentru sisteme de aer comprimat la vehicule,
pompe aspirante, pompe de apă pentru vehicule,
pompe de drenare cu ulei, pompe pentru
extragerea de lichide (mașini), pompe de aer
(instalații de garaje), pompe pentru extracția de
gaze (mașini), pompe de ulei pentru vehicule
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terestre, pompe de combustibil pentru vehicule
terestre, pompe de combustibil pentru vehiculele
cu motor, pompe de ulei pentru motoare de
vehicule terestre.
9. Suporturi pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, prize, fișe și alte dispozitive de cuplare
(conexiuni electrice), prize de extensie pentru
telefoane, prize de telefon, prize electrice.
12. Prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, vehicule (prelate adaptate pentru),
prelate adaptate (croite pe formă) pentru
vehicule, prelate adaptate (croite pe formă)
pentru remorci ale vehiculelor, capace de roți
(pentru vehicule), capace de butuc ornamentale
pentru vehicule, capace ornamentale de roți
pentru vehicule, capace de ventile pentru
anvelopele de vehicule, huse pentru volan, huse
pentru scaune de vehicule, huse retractabile
pentru vehicule transportatoare de mărfuri, huse
de protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse adaptate pentru vehicule.
20. Canistre pentru combustibil (nemetalice).
21. Perii de spălat, perii, ștergătoare (perii).
22. Chingi nemetalice pentru manipularea
încărcăturilor, chingi nemetalice pentru
manipularea greutaților, chingi din frânghii pentru
încărcături, chingi din material textil pentru
încărcături, chingi de tracțiune fabricate din
materiale textile, chingi pentru marfă din frânghie
sau țesătură.

───────

(210) M 2021 06764
(151) 20/09/2021
(732) DEPURTAT SRL, STR. LIVIU

REBREANU NR.6A, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041256, ROMANIA

(540)

Benotti

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Încălțăminte.
───────

(210) M 2021 06765
(151) 20/09/2021
(732) ACCESORII AUTO REY, BLD. 1

DECEMBRIE 1918, NR 43, BL. J42,
SC. 6, ET. 4, AP. 90, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
AUTOREY

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

9. Dispozitive de navigație gps, senzori
giroscopici care folosesc funcții gps, software
pentru sisteme de navigație gps, aparate
de sistem de poziționare globală (gps),
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transmițătoare pentru sisteme de poziționare
globală (gps), receptoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), software informatic
pentru sisteme de poziționare globală (gps),
instrumente de navigație electrice, aparate
electronice de navigație, sisteme electronice de
navigație, aparate de localizare a obiectivelor
(electrice), aparate de localizare a obiectivelor
(electronice), camere de filmat pentru filme
cu auto-developare, software de prelucrare
de imagini pentru camere auto, camere de
unghi mort pentru autovehicule, casetofoane,
casetofoane pentru automobile, casetofoane
pentru mașină, alarme electrice, alarme
de siguranță, alarme electronice antiefracție,
alarme pentru siguranță personală, alarme
electrice împotriva fumului, alarme anti-incendiu
electrice, încuietori (electrice) cu alarme, senzori
de parcare pentru vehicule, adaptoare de curent
electric destinate utilizării cu priza brichetă
auto, ecrane, ecrane fluorescente, ecrane
video, ecrane tactile, ecrane tactile (electronice),
ecrane electronice tactile, ecrane de proiecție,
ecrane de afișare, convertoare analogice,
convertoare de frecvență, monitoare video,
monitoare color, monitoare, monitoare pentru
tabletă, monitoare pentru semnalizare digitală,
monitoare pentru proiectare video, difuzoare,
difuzoare (echipamente audio), difuzoare
inteligente, sisteme de difuzoare, difuzoare
fără fir, difuzoare audio pentru automobile,
difuzoare stereo pentru automobile, difuzoare
de frecvență joasă, difuzoare pentru frecvențe
joase, difuzoare cu amplificatoare incorporate,
difuzoare fără fir cuplabile, difuzoare portabile cu
vibrații, modulatoare, modulatoare de frecvență,
modulatoare de radio-frecvență, adaptoare
electrice, adaptoare usb, adaptoare audio,
adaptoare de radiofrecvență, încărcătoare usb
adaptate pentru priza brichetei auto.
11. Becuri cu led, becuri cu led pentru
automobile, aparate de iluminat pentru vehicule,
dispozitive antiorbire pentru vehicule (armături
de lămpi), faruri pentru automobile, bare
luminoase pentru vehicule de teren, becuri
electrice pentru lămpi posterioare, becuri
electrice pentru vehicule cu motor, becuri pentru
indicatoare de direcție, becuri pentru panoul
de bord, faruri cu dinam pentru vehicule,
faruri cu dinam pentru biciclete, faruri pentru
motociclete, faruri pentru vehicule cu două roți,
lanterne de biciclete, lumini de marșarier pentru
vehicule terestre, lămpi de frână pentru vehicule,
lămpi de semnalizare pentru autovehicule,
lămpi de vehicule terestre cu motor, lămpi
de verificare pentru autovehicule, lămpi pentru
iluminarea vehiculelor, lămpi pentru remorcă,
lumini de navigație pentru aeronave, lumini

de navigație pentru vase, lumini de poziție
pentru vehicule terestre, lumini de siguranță
sensibile la mișcare, lumini de stop pentru
vehicule, lumini pentru motociclete, lumini pentru
plăcuțe de înmatriculare, lumini pentru remorci
de ambarcațiuni, proiectoare auto, proiectoare
pentru vehicule.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online în legătură
cu: dispozitive de navigație gps, senzori
giroscopici care folosesc funcții gps, software
pentru sisteme de navigație gps, aparate
de sistem de poziționare globală (gps),
transmițătoare pentru sisteme de poziționare
globală (gps), receptoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), software informatic
pentru sisteme de poziționare globală (gps),
instrumente de navigație electrice, aparate
electronice de navigație, sisteme electronice de
navigație, aparate de localizare a obiectivelor
(electrice), aparate de localizare a obiectivelor
(electronice), camere de filmat pentru filme
cu auto-developare, software de prelucrare
de imagini pentru camere auto, camere de
unghi mort pentru autovehicule, casetofoane,
casetofoane pentru automobile, casetofoane
pentru mașină, alarme electrice, alarme
de siguranță, alarme electronice antiefracție,
alarme pentru siguranță personală, alarme
electrice împotriva fumului, alarme anti-incendiu
electrice, încuietori (electrice) cu alarme, senzori
de parcare pentru vehicule, adaptoare de curent
electric destinate utilizării cu priza brichetă
auto, ecrane, ecrane fluorescente, ecrane
video, ecrane tactile, ecrane tactile (electronice),
ecrane electronice tactile, ecrane de proiecție,
ecrane de afișare, convertoare analogice,
convertoare de frecvență, monitoare video,
monitoare color, monitoare, monitoare pentru
tabletă, monitoare pentru semnalizare digitală,
monitoare pentru proiectare video, difuzoare,
difuzoare (echipamente audio), difuzoare
inteligente, sisteme de difuzoare, difuzoare
fără fir, difuzoare audio pentru automobile,
difuzoare stereo pentru automobile, difuzoare
de frecvență joasă, difuzoare pentru frecvențe
joase, difuzoare cu amplificatoare incorporate,
difuzoare fără fir cuplabile, difuzoare portabile cu
vibrații, modulatoare, modulatoare de frecvență,
modulatoare de radio-frecvență, adaptoare
electrice, adaptoare usb, adaptoare audio,
adaptoare de radiofrecvență, încărcătoare usb
adaptate pentru priza brichetei auto, becuri
cu led, becuri cu led pentru automobile,
aparate de iluminat pentru vehicule, dispozitive
antiorbire pentru vehicule (armături de lămpi),
faruri pentru automobile, bare luminoase pentru
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vehicule de teren, becuri electrice pentru lămpi
posterioare, becuri electrice pentru vehicule cu
motor, becuri pentru indicatoare de direcție,
becuri pentru panoul de bord, faruri cu dinam
pentru vehicule, faruri cu dinam pentru biciclete,
faruri pentru motociclete, faruri pentru vehicule
cu două roți, lanterne de biciclete, lumini de
marșarier pentru vehicule terestre, lămpi de
frână pentru vehicule, lămpi de semnalizare
pentru autovehicule, lămpi de vehicule terestre
cu motor, lămpi de verificare pentru autovehicule,
lămpi pentru iluminarea vehiculelor, lămpi pentru
remorcă, lumini de navigație pentru aeronave,
lumini de navigație pentru vase, lumini de poziție
pentru vehicule terestre, lumini de siguranță
sensibile la mișcare, lumini de stop pentru
vehicule, lumini pentru motociclete, lumini pentru
plăcuțe de înmatriculare, lumini pentru remorci
de ambarcațiuni, proiectoare auto, proiectoare
pentru vehicule.

───────

(210) M 2021 06766
(151) 20/09/2021
(732) BELLES MARKS LTD, STR.

DRAMAS 12, 1ST & 2ND
FLOOR, OFFICE 3, ARADIPPOU,
LARNACA, 7101, CIPRU

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14,
SC. B, ET.1, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Romania's Grand Pairing Tour
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, bauturi non-alcoolice, ape minerale si
gazoase, bauturi din fructe si sucuri de fructe,
siropuri si alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea bauturilor.
33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea bauturilor.
41. Educatie, furnizarea de instruire,
divertisment, activitati sportive si culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara.

───────

(210) M 2021 06767
(151) 20/09/2021
(732) HERMES GUARD SECURITY,

STR. MIHAI EMINESCU NR. 1,
JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

HERMES GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor materiale şi a persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2021 06768
(151) 20/09/2021
(732) WELIVTIM SRL, ALEEA

CAMINULUI NR.7,
SC.B;ET.9;AP.34, JUDEŢ
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520020, COVASNA, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA, BL.10E, SC.B, AP.9,
JUDEŢ COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

Pita Jinarilor
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(531) Clasificare Viena:
02.01.04; 02.01.13; 03.04.11; 05.03.11;
27.05.01; 27.05.17

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

30. Produse de brutărie, produse de brutărie
fără gluten, pâine, pâine proaspătă, pâine
multicereale, pâine integrală, pâine de secară,
concentrate de pâine, chifle moi (pâine), pâine și
chifle, pâine făcută cu drojdie, preparat de pâine
cu malț, aluat de pâine, batoane de pâine, pâine
aromată cu condimente, gustări care constau
în principal din pâine, produse de patiserie,
produse de patiserie proaspete, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, alimente
preparate din cereale, preparate din cereale
care conțin tărâțe, preparate din cereale care
conțin tărâțe de ovăz, amestec de făină pentru
alimente, mâncăruri pe bază de făină, preparat
din cereale (făină alimentară), amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cornuri, pateuri
(produse de patiserie), deserturi preparate
(produse de patiserie), produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele).
35. Servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, publicitate, publicitate
online, promovarea afacerii (publicitate), servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, publicitate directă
prin poștă pentru atragerea de noi clienți
și menținerea bazei de clienți existente,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, publicitate pentru bunurile și
serviciile altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vizualizeze și să compare în
mod convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianți.

───────

(210) M 2021 06769
(151) 20/09/2021
(732) NATALIA-LILIANA-ADELA

PETRESCU, STR. VRÂNCIOAIA,
NR. 13-15, BL. 1, SC. B, AP.
3, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
ACMANIC

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

37. Servicii de construcții, servicii de constructii,
construirea de zone rezidențiale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, servicii de
construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare
la clădiri de uz industrial, construcții civile,
servicii de construcții civile, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții), servicii
de instalare și de reparații, servicii de instalare
de acoperișuri, reparare de instalații sanitare,
întreținere de instalații sanitare, lucrări de
instalații sanitare, instalare de echipamente
sanitare, întreținerea și reparația instalațiilor
sanitare, lucrări de instalații sanitare și instalare
de apă și de gaz, renovarea instalației electrice,
instalarea de aparate electrice, servicii de
instalații electrice, instalare de împământări
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, construcții civile privind
irigațiile, instalare și reparare de dispozitive
pentru irigații, construirea de clădiri industriale și
pentru producție.
42. Servicii de arhitectură de interior, servicii
de arhitectură, design arhitectural, servicii de
arhitectură, consultanță în arhitectură, servicii
arhitecturale pentru întocmirea proiectelor
arhitecturale, managementul proiectelor
arhitecturale, consultanță profesională privind
arhitectura, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, servicii de
design arhitectural, întocmire de rapoarte
arhitecturale, servicii de planificare arhitecturală,
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întocmirea de planuri arhitecturale, realizarea
de planuri arhitecturale, realizarea de rapoarte
privind arhitectura, întocmire de proiecte
de arhitectură, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, servicii profesionale
privind design-ul arhitectural, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații de birouri, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri cu birouri, proiectare de
construcții, servicii de proiectare, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, proiectare
de clădiri industriale, proiectarea (designul)
spațiului interior, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii de design
interior și exterior, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de consultanță în
materie de design interior, servicii de design
de mobilier pentru interiorul clădirilor, servicii
de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și
a mobilierului pentru design interior, servicii
de infromare privind combinațiile de culori,
vopsele și mobilier pentru design interior, design
vizual, design de mobilier, artă grafică și
design, proiectare (design) de băi, proiectare
(design) de bucătării, proiectare (design) de
birouri, servicii de design mobilier, servicii de
consultanță în domeniul urbanismului, ridicare
topografică, servicii de topografie aeriană,
proiectare de studii topografice, servicii științifice
și tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, proiectare de instalații
industriale, proiectare de instalații de încălzire,
servicii de proiectare tehnică de instalații
pentru electricitate, servicii de proiectare tehnică
de aparate și instalații sanitare, servicii de
proiectare tehnică de instalații pentru alimentare
cu apă, servicii de proiectare tehnică de aparate
și instalații de răcire.
44. Amenajare peisajistică, grădinărit
peisagistic, servicii de arhitectură peisageră,
consultanță referitoare la peisagistică, design de
grădină și peisagistic, horticultură, grădinărit și
amenajare peisagistică, amenajare peisagistică
de grădini pentru terți, întreținere de grădini,
proiectare (design) de grădini, servicii pentru
îngrijirea grădinilor, servicii de amenajare a
grădinilor, plantarea unei grădini cu copaci,
îngrijirea grădinii sau a straturilor de flori,
furnizare de informații despre plantarea pomilor
în grădini, plantare de copaci.

───────

(210) M 2021 06770
(151) 20/09/2021
(732) NATALIA-LILIANA-ADELA

PETRESCU, STR. VRÂNCIOAIA,
NR. 13-15, BL. 1, SC. B, AP.
3, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
CAMICNA

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

37. Servicii de construcții, servicii de constructii,
construirea de zone rezidențiale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, servicii de
construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare
la clădiri de uz industrial, construcții civile,
servicii de construcții civile, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții), servicii
de instalare și de reparații, servicii de instalare
de acoperișuri, reparare de instalații sanitare,
întreținere de instalații sanitare, lucrări de
instalații sanitare, instalare de echipamente
sanitare, întreținerea și reparația instalațiilor
sanitare, lucrări de instalații sanitare și instalare
de apă și de gaz, renovarea instalației electrice,
instalarea de aparate electrice, servicii de
instalații electrice, instalare de împământări
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, construcții civile privind
irigațiile, instalare și reparare de dispozitive
pentru irigații, construirea de clădiri industriale și
pentru producție.
42. Servicii de arhitectură de interior,
design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de planuri
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arhitecturale, servicii de design arhitectural,
întocmire de rapoarte arhitecturale, servicii de
planificare arhitecturală, întocmirea de planuri
arhitecturale, realizarea de planuri arhitecturale,
realizarea de rapoarte privind arhitectura,
întocmire de proiecte de arhitectură, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, servicii
profesionale privind design-ul arhitectural,
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri cu birouri, proiectare de construcții,
servicii de proiectare, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, proiectare de clădiri
industriale, proiectarea (designul) spațiului
interior, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii de design
interior și exterior, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de consultanță în
materie de design interior, servicii de design
de mobilier pentru interiorul clădirilor, servicii
de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și
a mobilierului pentru design interior, servicii
de infromare privind combinațiile de culori,
vopsele și mobilier pentru design interior, design
vizual, design de mobilier, artă grafică și
design, proiectare (design) de băi, proiectare
(design) de bucătării, proiectare (design) de
birouri, servicii de design mobilier, servicii de
consultanță în domeniul urbanismului, ridicare
topografică, servicii de topografie aeriană,
proiectare de studii topografice, servicii științifice
și tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, proiectare de instalații
industriale, proiectare de instalații de încălzire,
servicii de proiectare tehnică de instalații
pentru electricitate, servicii de proiectare tehnică
de aparate și instalații sanitare, servicii de
proiectare tehnică de instalații pentru alimentare
cu apă, servicii de proiectare tehnică de aparate
și instalații de răcire.
44. Amenajare peisajistică, grădinărit
peisagistic, servicii de arhitectură peisageră,
consultanță referitoare la peisagistică, design de
grădină și peisagistic, horticultură, grădinărit și
amenajare peisagistică, amenajare peisagistică
de grădini pentru terți, întreținere de grădini,
proiectare (design) de grădini, servicii pentru
îngrijirea grădinilor, servicii de amenajare a
grădinilor, plantarea unei grădini cu copaci,
îngrijirea grădinii sau a straturilor de flori,

furnizare de informații despre plantarea pomilor
în grădini, plantare de copaci.

───────

(210) M 2021 06771
(151) 20/09/2021
(732) EUROPEAN REFRESHMENTS,

SOUTHGATE, DUBLIN ROAD,
DROGHEDA, A92 YK7W, IRLANDA

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

(540)
Schweppes Pink Tonic Style

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

32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi de fructe, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, apă tonică (băuturi care nu
sunt pentru uz medicinal), băuturi carbogazoase
din fructe, băuturi carbogazoase aromatizate,
siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nonalcoolice.

───────

(210) M 2021 06772
(151) 20/09/2021
(732) S.C. AGRINVEST GARDEN

S.R.L., SOS. BRAILEI, NR.9,
JUDETUL BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Agrinvest Garden
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 05.03.13

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

clase:
31. Legume proaspete, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere,
ciuperci neprocesate, plante vii, ciuperci
proaspete, puieți de uz agricol, porumb, produse
agricole (neprelucrate), produse agricole brute,
produse agricole brute și neprocesate,
produse horticole brute și neprocesate,
produse horticole brute, produse forestiere
neprocesate, produse horticole neprocesate,
fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
copaci și produse forestiere, flori, gazon
natural, malțuri și cereale neprocesate, reziduri
de plante (materiale brute), semințe, bulbi
și răsaduri pentru reproducerea plantelor,
alac neprocesat, arbuști ornamentali naturali,
aloe vera, proaspătă, pentru uz alimentar,
fructe longkong proaspete, afine neprelucrate,
afine sălbatice, proaspete, agrișe proaspete,
alune caju proaspete, alune, proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), ananas guava
(feijoa) proaspăt, ananas proaspăt, anghinare
chinezești, legume proaspete, anghinare
neprelucrate, anghinare, proaspete, arahide
neprelucrate, arahide proaspete, aranjamente
de fructe proaspete, arbuști de durian,
ardei chilli, ardei chilli neprelucrați, ardei
gras, ardei grași neprelucrați, ardei iute
(plante), ardei proaspeți, asmățui, proaspăt,
avocado neprelucrat, avocado proaspete, bacă,
fructe proaspete, ceapă, ceapă verde, cepe
neprelucrate, cepe, legume proaspete, căpșuni
proaspete, bame proaspete, banane din specia
musa paradisiaca plantains) proaspete, banane
proaspete, boabe crude de cacao, boabe de soia
proaspete, bob proaspăt, boysenberries (hibrizi
între mure și zmeură creați de rudolph boysen)
proaspete, bureți-galbeni proaspeți, busuioc
proaspăt, caise neprelucrate, caise proaspete,
carambola proaspăt, cartofi, cartofi dulci,
proaspeți, cartofi dulci, proaspeți (yam), cartofi
neprelucrați, castane de apă proaspete, castane
proaspete, castraveți proaspeți, castraveți
țepoși proaspeți, chili proaspăt, rădăcini de
cicoare, cicoare, proaspătă, cimbru proaspăt,
cireșe (neprelucrate), cireșe (proaspete), citrice,
proaspete, coacăze negre proaspete, coacăze
roșii proaspete, coacăze roșii, proaspete,
copra, coriandru proaspăt, coșuri cadou cu
fructe proaspete, culturi de salată, curmale
neprelucrate, curmale proaspete, dovlecei
neprelucrați, dovlecei proaspeți, dovlecei,
proaspeți, dovleci proaspeți, dude proaspete,
fasole adzuki proaspătă, fasole fava proaspătă,

fasole neprelucrată, fasole proaspete, fructe și
legume proaspete, fructe brut sub formă de
bobițe, fructe proaspete de sapodilla, fructe
proaspete de rambutan, fructe proaspete de
păducel, fasole roșie, crudă, fistic proaspăt,
flori proaspete comestibile, fructe durian
proaspete, fructe cu coajă lignificată proaspete,
fructe de guava proaspete, fructe de kiwi,
proaspete, fructe de palmier proaspete, fructe
dragon proaspete, fructe ecologice, proaspete,
fructe goji proaspete, fructe kaki japoneze,
proaspete, fructe lychee neprocesate, fructe
neprelucrate, fructe noni proaspete, fructe
proaspete, fructe proaspete de mango, fructe
proaspete de mangustan, fructe proaspete de
myrica, fructe proaspete de naranjilla, fructe
tropicale proaspete, fructul pasiunii proaspăt,
frunze aromate proaspete ale arbustului de piper
japonez (sansho), frunze de ceai neprocesate,
frunze de muștar, proaspete, frunze de
perilla, proaspete (shiso), ghimbir neprelucrat,
ghimbir proaspăt, ghirlande proaspăt tăiate,
graviola proaspătă, grepfrut, grâu incolțit
proaspăt, guave-căpșună proaspete, gulii
proaspete, gutui neprelucrate, gutui proaspete,
hașme, proaspete, hașmă nepreparată, hovenia
acerba, proaspătă, hrean japonez comestibil,
proaspăt (wasabi), hrean, proaspăt, iarba
mâței (proaspătă), iarbă de grâu (khorasan),
proaspătă, iarbă grasă, legume proaspete,
boabe de ienupăr, ierburi neprelucrate, ignam
chinezesc proaspăt, jaca proaspăt, jumătăți de
mazăre verde, proaspete, kumquat, legume
asiatice cu frunze, proaspete, legume ecologice,
proaspete, legume neprelucrate, legume
proaspete pentru salată, legume rădăcinoase
(proaspete), leguminoase proaspete, lichi (fruct
chinezesc) proaspăt, limete proaspete, linte
proaspătă, loganberries (hibrizi între zmeură și
mure creați de john logan) proaspete, longan
proaspăt, lămâi neprelucrate, lămâi proaspete,
lămâi-caviar proaspete, lăstari de bambus
proaspeți, mandarine (fructe, proaspete), mango
mere proaspete, măsline neprelucrate, măsline
proaspete, nuci comestibile (neprelucrate),
nuci de betel, proaspete, nuci de cocos,
nuci de cocos neprelucrate, năut proaspăt,
mazăre proaspată, mentă (proaspătă), mere
caju proaspete, mere de zahăr (annona
squamosa) proaspete, mere neprelucrate, mere
proaspete, mere proaspete din specia syzygium
samarangense, merișoare proaspete, micro
plante proaspete, miezuri de nucă crude,
migdale (fructe), morcovi proaspeți, morcovi
albi proaspeți (arracacha), moșmoane japoneze,
proaspete, muguri de xiang chun (toona
sinensis), legume proaspete, muguri proaspeți
de fasole verde, mure galbene proaspete, mure
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proaspete, nuci neprocesate, nuci braziliene
proaspete, nuci de cocos proaspete, nuci
de cola, nuci de cola proaspete, nuci de
ginkgo proaspete, nuci neprelucrate, nuci pecan
proaspete, nuci proaspete, oregano proaspăt,
orz pentru bere, papaia proaspete, pepene
oriental, proaspăt (cham-oe), pepeni galbeni,
pepeni proaspeți, pere proaspete, piersici
galbene proaspete, piersici neprelucrate, piersici
proaspete, plante proaspete în ghiveci, pomelo,
proaspete, portocale, portocale neprelucrate,
păpălăi proaspeți, păstârnac proaspăt, păstăi
de fasole, proaspete, pătrunjel proaspăt,
salată verde, salate vii, salate verzi, salak
proaspete, rădăcină de yacon, proaspătă,
rădăcină crudă de hrean, rădăcini proaspete
de lotus, rădăcini pentru consum animal, rucola
proaspătă, portocale roșii proaspete, porumb
dulce (proaspăt), praz japonez proaspăt, praz
proaspăt, prune, proaspete, radicchio proaspăt,
rizomi comestibili proaspeți, rodii, rozmarin
proaspăt, roșcove, crude, roșii cherry, proaspete,
roșii neprelucrate, roșii ovale de tip cherry,
proaspete, roșii proaspete, roșii prunișoare
proaspete, rubarbă, proaspătă, salvie proaspătă,
sapote proaspete, semințe de pin, proaspete,
semințe de soia verde proaspătă în teacă
(soia verde), semințe oleaginoase nepreparate,
semințe proaspete de inga edulis, sfecle
neprelucrate, sfeclă de zahăr nepreparată,
sfeclă, proaspătă, smochine proaspete, spanac
proaspăt, sparanghel neprelucrat, sparanghel
proaspăt, struguri de vin proaspeți, struguri
proaspeți, tuberculi de ciufă proaspeți, usturoi
neprelucrat, usturoi verde proaspăt, usturoi,
proaspăt, varză bok choy proaspătă, varză
chinezească napa, proaspătă (baechu), varză
creață proaspătă, varză de bruxelles proaspătă,
varză neprelucrată, știuleți de porumb dulce
neprelucrați (decorticați sau nedecorticați),
varză proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete,
vinete, zarzavaturi proaspete, zmeură neagră,
proaspătă (bokbunja), zmeură proaspătă,
arpagic proaspăt, coroane de flori proaspăt
tăiate, coronițe din ierburi uscate de uz decorativ,
frunze de cartofi dulci, proaspete, ginseng
neprelucrat, ginseng proaspăt, plante fructifere
vii, plante de sparanghel, plante de pepinieră,
plante în ghiveci, pănuși de porumb uscați de uz
decorativ, hamei, ierburi (plante), ierburi pentru
consumul uman sau animal, lăstari de usturoi
proaspeți, material pentru plantă de sparanghel
(proaspăt), mentă (plante), plante agățătoare,
plante aromatice uscate de uz decorativ, plante
comestibile naturale (neprelucrate), plante cu
flori, plante cu frunze, plante de aloe vera,
plante de apartament, plante de canabis,
plante de cânepă, plante de in (semințe de

in), butuci de viță de vie, trestie de zahăr
nepreparată, vetricea (plante), urzici, trestie de
zahăr, trandafiri (plante), răsaduri de hamei,
răsaduri, rădăcină proaspătă de brusture, plante
și flori naturale, plante vii pentru acvarii, rădăcină
de clopoțel chinezesc (doraji), rizomi vii, plante
uscate, plante uscate pentru decorare, plante
verzi naturale de uz decorativ, plante proaspete,
plante pentru iazuri (vii), plante naturale utilizate
ca decoruri pentru acvarii, plante naturale
cu microorganisme simbiotice, plante naturale,
plante leguminoase, pomi fructiferi, arbuști
fructiferi.

───────

(210) M 2021 06773
(151) 20/09/2021
(732) RAMAGA SRL, STR. RODNEI NR.

16, JUDET VRANCEA, FOCȘANI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)
SorAna

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

5. Produse farmaceutice şi parafarmaceutice,
produse de dezinfecție, alcool sanitar.

───────
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(210) M 2021 06774
(151) 20/09/2021
(732) MOGOS MED, STR. IMPARATUL

TRAIAN, NR. 20, JUDET DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

Centrul Medical Mogos
Med Clinica de chirurgie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.15; 02.09.01;
24.13.25

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii medicale
clinice și asistență medicală.

───────

(210) M 2021 06775
(151) 20/09/2021
(732) CENTRUL MEDICAL OLTENIA,

STR. EUGENIU CARADA NR. 14,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Centrul Medical OLTENIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.17.25

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii medicale
clinice și asistență medicală.

───────

(210) M 2021 06776
(151) 20/09/2021
(732) HELP NET FARMA SA, STR

PICTOR ROSENTHAL, NR 14,
ET 2,AP 3, CAM.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
Club Senior

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

5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse chimico
farmaceutice, produse farmaceutice pentru
ochi, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea epilepsiei, produse farmaceutice de
uz oftalmologic, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
pentru tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru stimularea erectiei, capsule goale pentru
produse farmaceutice, produse farmaceutice de
regenerare a tesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea disfunctiei erectile, capsule
vandute goale pentru produse farmaceutice,
produse farmaceutice pentru tratarea afectiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburarilor metabolice, produse



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/09/2021

farmaceutice pentru tratarea tulburarilor
gastrointestinale, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infectioase, produse si
preparate farmaceutice pentru cloasma, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
produse
farmaceutice pentru ingrijirea pielii, produse de
curatare pentru acnee (preparate farmaceutice),
produse farmaceutice pentru ingrijirea pielii
pentru animale, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburarilor sistemului digestiv, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburarilor
organelor senzoriale, produse si preparate
farmaceutice pentru prevenirea vergeturilor,
produse si preparate farmaceutice pentru pete
de sarcina, produse si preparate farmaceutice
pentru prevenirea umflarii picioarelor, produse
si preparate farmaceutice impotriva pielii uscate
cauzate de sarcina, produse si preparate
farmaceutice pentru hidratarea pielii in timpul
sarcinii, produse si preparate farmaceutice
pentru prevenirea petelor pe piele in timpul
sarcinii, produse alimentare minerale pentru
scopuri medicale, produse pentru ingrijirea
picioarelor utilizate in scopuri medicale, produse
pentru ingrijirea pielii utilizate in scopuri
medicale, suplimente nutritive fortifiante, care
contin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic si pentru persoanele in convalescenta,
suplimente antioxidante, suplimente prebiotice,
suplimente nutritive, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare proteice, suplimente
dietetice si nutritive, suplimente alimentare
pentru sportivi, suplimente vitaminice si
minerale, suplimente medicinale pentru hrana
animalelor, suplimente pe baza de vitamine,
suplimente dietetice pentru copii mici,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
pe baza de plante, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente probiotice,
suplimente alimentare, suplimente dietetice care
contin aminoacizi, suplimente dietetice care
contin oligoelemente, suplimente dietetice care
contin vitamine, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, suplimente minerale dietetice de
uz uman, suplimente dietetice pentru oameni
si animale, suplimente alimentare pe baza
de minerale, suplimente alimentare pe baza
de propolis, suplimente alimentare pe baza
de enzime, suplimente alimentare pe baza
de lecitina, suplimente alimentare alcatuite in
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcatuite in principal din fier, suplimente nutritive
care contin in principal zinc, suplimente
alimentare alcatuite in

principal din calciu, suplimente alimentare pentru
imbunatatirea formei fizice si a rezistentei,
preparate pe baza de vitamine sub forma
de suplimente alimentare, suplimente dietetice
pentru oameni, altele decat cele de uz medical,
suplimente nutritive sub forma de prafuri pentru
bauturi, de tip instant, suplimente cu colostru,
suplimente dietetice de uz veterinar, suplimente
homeopate, suplimente nutritive din amidon
adaptate pentru uz medical, produse igienice
pentru medicina, substante dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, alimente pentru
copii si sugari, plasturi, pansamente, bandaje
si plasturi medicali, materiale dentare pentru
plombarea
dintilor, materiale stomatologice pentru
confectionarea mulajelor dentare, dezinfectante,
compozitii farmaceutice, preparate farmaceutice
antibacteriene, substante farmaceutice
dermatologice, preparate astringente
(farmaceutice), tablete de
uz farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, lotiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate si substante farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice
pentru ingrijirea parului, preparate farmaceutice
pentru prevenirea diabetului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea alergiilor,
preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
utilizare in oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburarilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afectiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, remedii naturale si
farmaceutice.
35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vanzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare si sanitare
si produse medicale, servicii de vanzare
cu amanuntul de preparate farmaceutice,
veterinare si sanitare si de produse medicale,
servicii de vanzare cu amanuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare si
sanitare si produse medicale, servicii de vanzare
cu ridicata in legatura cu suplimente alimentare,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura cu
suplimente alimentare, servicii de vanzare cu
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amanuntul in legatura cu instrumente de igiena
pentru oameni, servicii de vanzare cu ridicata in
legatura cu instrumente de igiena
pentru oameni, servicii de vanzare cu amanuntul
online referitoare la produse cosmetice,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
si de imagistica in vivo, publicitate si
marketing, marketing comercial (in afara de
comercializare), servicii de publicitate, marketing
si promovare, servicii de comanda (pentru terti),
servicii de intermediere comerciala, publicitate,
inclusiv publicitatea online in retele informatice,
promovare, publicitate si marketing pentru
pagini web online, servicii de comercializare,
servicii de vanzare cu amanuntul, ridicata si
online in legatura cu produsele din clasa nisa
5, administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, publicitate
directă prin poştă, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing.
38. Transmisie de informatii si imagini
referitoare la produse farmaceutice,
medicamente si igiena, transmitere de informatii
in materie de produse farmaceutice, de medicina
si de igiena, furnizarea de conexiuni de
telecomunicatii electronice, servicii de informatii
online privind telecomunicatiile, servicii de
transmisie electronica si de telecomunicatii,
servicii de transmitere de date printr-o retea
de telecomunicatii, furnizare de telecomunicatii
wireless prin intermediul retelelor de comunicatie
electronica, servicii de telecomunicatii furnizate
pe internet, intranet si extranet.
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informatii referitoare
la produse farmaceutice, consultanta si servicii
de informatii referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe baza
de prescriptie medicala, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanta si servicii de informatii oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
furnizare de informatii despre suplimente
dietetice si nutritie, servicii medicale, servicii de
ingrijiri medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii medicale de evaluare a sanatatii,

servicii de furnizare de informatii medicale,
servicii de informatii medicale furnizate pe
internet, consultanta si servicii de informatii
despre produse medicale, servicii de asistenta
medicala, servicii de asistenta medicala pentru
oameni, servicii de asistenta tehnica medicala
in materie de sanatate, servicii de igiena si
frumusete pentru oameni, servicii de consultanta
in materie de ingrijire a frumusetii, servicii de
ingrijire a frumusetii, consiliere cu privire la
produse cosmetice, servicii
farmaceutice, consultatii in domeniul
farmaceutic, consiliere farmaceutica, consultatii
in domeniul farmaceutic, preparare de retete
in farmacii, serviciile farmacistilor pentru
prepararea retetelor, servicii de consultanta cu
privire la tratamentele de infrumusetare, ingrijire
medicala, servicii de ingrijire a animalelor.

───────

(210) M 2021 06777
(151) 20/09/2021
(732) ALEXANDRU RADUCANU, SOS

COLENTINA, NR. 16 BL. A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. ELOCINTEI, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, 113311,
ROMANIA

(540)
Radiestezia mileniului 3

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

35. Publicitate, marketing, vânzare și promovare
prin toate mijloacele și mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv on line
prin intermediul unui site web propriu sau terț,
pe internet, pe rețele sociale sau în cadrul
unor platforme de internet proprii sau terțe, într-
o rețea computerizată, realizarea de reclame,
anunțuri publicitare, promoții, campanii online
sau offline, conexe și accesorii, informații şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, inclusiv
servicii de asistență si consultanță, administrare
de afaceri, servicii de comerț cu amănuntul
sau en-gros, prin toate mijloacele, inclusiv prin
magazine şi comenzi prin internet de cursuri
de specialitate, editate, printate, video, audio
sau online prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin
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internet, astfel încât terții să le cunoască şi să le
achiziționeze comod.
41. Servicii educative și de instruire, servicii
de cursuri, workshopuri sau traininguri online
sau offline, cursuri prin corespondență și
la distanță, elaborare si publicare de carti
si cursuri educative, de dezvoltare si de
instruire, organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale personale, servicii educaționale și
de predare, instruire educativă, organizarea de
concursuri, competiții, gale și evenimente în
domeniul educației și divertismentului, furnizarea
de informații în materie de educație, organizarea
de examene pedagogice, organizarea de cursuri
pentru pregătirea examenelor, elaborare de
cursuri de instruire și de examene, organizarea
și coordonarea de evenimente de divertisment
în scop educativ, de divertisment și recreațional,
programe audio/video online, productie video,
programe de radio si televiziune, emisiune
de televiziune, toate acestea online sau
offline, webinarii, furnizarea de programe tv,
nedescarcabile, prin servicii de transmitere video
la cerere (video on demand), organizare si
sustinere de evenimente, conferinte, webinarii,
seminarii, ateliere, workshopuri, simpozioane
online sau in spatii publice organizate, servicii
oferite de biblioteca electronica, servicii de
punere in pagina, altele decat in scopuri
publicitare, publicarea cartilor, publicarea online
a revistelor, ziarelor, cartilor si jurnalelor
electronice, furnizare online de publicatii
electronice, activitati culturale si educationale.

───────

(210) M 2021 06778
(151) 20/09/2021
(732) HELP NET FARMA SA, STR

PICTOR ROSENTHAL, NR 14,
ET 2,AP 3, CAM.2,SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
Club Help Net Senior

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

5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse chimico
farmaceutice, produse farmaceutice pentru
ochi, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea epilepsiei, produse farmaceutice de
uz oftalmologic, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
pentru tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru stimularea erecţiei, capsule goale pentru
produse farmaceutice, produse farmaceutice de
regenerare a ţesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea disfuncţiei erectile, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
produse farmaceutice pentru tratarea afecţiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor metabolice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
gastrointestinale, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecţioase, produse si
preparate farmaceutice pentru cloasma, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
produse de curăţare pentru acnee (preparate
farmaceutice), produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului digestiv, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor organelor senzoriale,
produse si preparate farmaceutice pentru
prevenirea vergeturilor, produse si preparate
farmaceutice pentru pete de sarcina, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, produse si preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate
de sarcina, produse si preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii in timpul sarcinii, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele in timpul sarcinii, produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate
in scopuri medicale, produse pentru îngrijirea
pielii utilizate in scopuri medicale, suplimente
nutritive fortifiante, care contin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic si pentru
persoanele in convalescenta, suplimente
antioxidante, suplimente prebiotice, suplimente
nutritive, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente dietetice si
nutritive, suplimente alimentare pentru sportivi,
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suplimente vitaminice si minerale, suplimente
medicinale pentru hrana animalelor, suplimente
pe baza de vitamine, suplimente dietetice
pentru copii mici, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente pe baza de plante,
suplimente dietetice pentru consumul uman,
suplimente probiotice, suplimente alimentare,
suplimente dietetice care conţin aminoacizi,
suplimente dietetice care conţin oligoelemente,
suplimente dietetice care conţin vitamine,
suplimente alimentare cu efect cosmetic,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
suplimente dietetice pentru oameni si animale,
suplimente alimentare pe baza de minerale,
suplimente alimentare pe baza de propolis,
suplimente alimentare pe baza de enzime,
suplimente alimentare pe baza de lecitina,
suplimente alimentare alcătuite in principal din
magneziu, suplimente alimentare alcătuite in
principal din fier, suplimente nutritive care
conţin in principal zinc, suplimente alimentare
alcătuite in principal din calciu, suplimente
alimentare pentru imbunatatirea formei fizice si
a rezistentei, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele de
uz medical, suplimente nutritive sub forma de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
cu colostru, suplimente dietetice de uz veterinar,
suplimente homeopate, suplimente nutritive din
amidon adaptate pentru uz medical, produse
igienice pentru medicina, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, alimente
pentru copii si sugari, plasturi, pansamente,
bandaje si plasturi medicali, materiale
dentare pentru plombarea dinţilor, materiale
stomatologice pentru confecţionarea mulajelor
dentare, dezinfectante, compoziţii farmaceutice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
substanţe farmaceutice dermatologice,
preparate astringente (farmaceutice), tablete de
uz farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate si substanţe farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea parului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
utilizare in oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,

preparate farmaceutice pentru tratarea
afecţiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, remedii naturale si
farmaceutice.
35. . Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare si sanitare
si produse medicale, servicii de vânzare
cu amanuntul de preparate farmaceutice,
veterinare si sanitare si de produse medicale,
servicii de vanzare cu amanuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
si sanitare si produse medicale, servicii de
vanzare cu ridicata in legatura cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amanuntul
in legatura cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amanuntul in legatura cu
instrumente de igiena pentru oameni, servicii de
vânzare cu ridicata in legatura cu instrumente
de igiena pentru oameni, servicii de vanzare
cu amanuntul online referitoare la produse
cosmetice, publicitate referitoare la produse
farmaceutice si de imagistica in vivo, publicitate
si marketing, marketing comercial (in afara de
comercializare), servicii de publicitate, marketing
si promovare, servicii de comanda (pentru terti),
servicii de intermediere comerciala, publicitate,
inclusiv publicitatea online in retele informatice,
promovare, publicitate si marketing pentru
pagini web online, servicii de comercializare,
servicii de vânzare cu amanuntul, ridicata si
online in legatura cu produsele din clasa nisa
5, administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, publicitate
directă prin poştă, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing.
38. Transmisie de informatii si imagini
referitoare la produse farmaceutice,
medicamente si igiena, transmitere de informatii
in materie de produse farmaceutice, de medicina
si de igiena, furnizarea de conexiuni de
telecomunicatii electronice, servicii de informatii
online privind telecomunicatiile, servicii de
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transmisie electronica si de telecomunicatii,
servicii de transmitere de date printr-o retea
de telecomunicatii, furnizare de telecomunicatii
wireless prin intermediul retelelor de comunicatie
electronica, servicii de telecomunicatii furnizate
pe internet, intranet si extranet.
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informatii referitoare
la produse farmaceutice, consultanta si servicii
de informatii referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe baza
de prescriptie medicala, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanta si servicii de informatii oferite pe
internet, referitoare la produse
farmaceutice, furnizare de informatii despre
suplimente dietetice si nutritie, servicii medicale,
servicii de ingrijiri medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sanatatii, servicii de furnizare de informatii
medicale, servicii de informatii medicale
furnizate pe internet, consultanta si servicii
de informatii despre produse medicale, servicii
de asistenta medicala, servicii de asistenta
medicala pentru oameni, servicii de asistenta
tehnica medicala in materie de sanatate,
servicii de igiena si frumusete pentru oameni,
servicii de consultanta in materie de ingrijire
a frumusetii, servicii de ingrijire a frumusetii,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
servicii farmaceutice, consultatii in domeniul
farmaceutic, consiliere farmaceutica, consultatii
in domeniul farmaceutic, preparare de retete
in farmacii, serviciile farmacistilor pentru
prepararea retetelor, servicii de consultanta cu
privire la tratamentele de infrumusetare, ingrijire
medicala, servicii de ingrijire a animalelor.

───────

(210) M 2021 06779
(151) 20/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
CaTine.ro - Ai curajul să fii tu

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic

preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator înregistrate sau
descărcabile, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite)
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
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publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii

de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte
altele decât cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
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de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).
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(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse chimico
farmaceutice, produse farmaceutice pentru
ochi, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea epilepsiei, produse farmaceutice de
uz oftalmologic, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
pentru tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru stimularea erecţiei, capsule goale pentru
produse farmaceutice, produse farmaceutice de
regenerare a ţesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea disfuncţiei erectile, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
produse farmaceutice pentru tratarea afecţiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor metabolice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
gastrointestinale, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecţioase, produse si
preparate farmaceutice pentru cloasma, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
produse de curăţare pentru acnee (preparate
farmaceutice), produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului digestiv, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor organelor senzoriale,
produse si preparate farmaceutice pentru
prevenirea vergeturilor, produse si preparate
farmaceutice pentru pete de sarcina, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, produse si preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate
de sarcina, produse si preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii in timpul sarcinii, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele in timpul sarcinii, produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate
in scopuri medicale, produse pentru îngrijirea
pielii utilizate in scopuri medicale, suplimente
nutritive fortifiante, care conţin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic si pentru
persoanele in convalescenta, suplimente
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antioxidante, suplimente prebiotice, suplimente
nutritive, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente dietetice si
nutritive, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente vitaminice şi minerale, suplimente
medicinale pentru hrana animalelor, suplimente
pe baza de vitamine, suplimente dietetice
pentru copii mici, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente pe baza de plante,
suplimente dietetice pentru consumul uman,
suplimente probiotice, suplimente alimentare,
suplimente dietetice care conţin aminoacizi,
suplimente dietetice care conţin oligoelemente,
suplimente dietetice care conţin vitamine,
suplimente alimentare cu efect cosmetic,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
suplimente dietetice pentru oameni si animale,
suplimente alimentare pe baza de minerale,
suplimente alimentare pe baza de propolis,
suplimente alimentare pe baza de enzime,
suplimente alimentare pe baza de lecitina,
suplimente alimentare alcătuite in principal din
magneziu, suplimente alimentare alcătuite in
principal din fier, suplimente nutritive care
conţin in principal zinc, suplimente alimentare
alcătuite in principal din calciu, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice si
a rezistentei, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele de
uz medical, suplimente nutritive sub forma de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
cu colostru, suplimente dietetice de uz veterinar,
suplimente homeopate, suplimente nutritive din
amidon adaptate pentru uz medical, produse
igienice pentru medicina, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, alimente
pentru copii si sugari, plasturi, pansamente,
bandaje si plasturi medicali, materiale
dentare pentru plombarea dinţilor, materiale
stomatologice pentru confecţionarea mulajelor
dentare, dezinfectante, compoziţii farmaceutice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
substanţe farmaceutice dermatologice,
preparate astringente (farmaceutice), tablete de
uz farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate si substanţe farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea parului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
utilizare in oftalmologie, preparate farmaceutice

pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecţiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, remedii naturale si
farmaceutice.
35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare si sanitare
si produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare si sanitare si de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
si sanitare si produse medicale, servicii de
vânzare cu ridicata in legătura cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
in legătura cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul in legătura cu
instrumente de igiena pentru oameni, servicii de
vânzare cu ridicata in legătura cu instrumente
de igiena pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, publicitate referitoare la produse
farmaceutice si de imagistica in vivo, publicitate
si marketing, marketing comercial (în afara de
comercializare), servicii de publicitate, marketing
si promovare, servicii de comanda (pentru terţi),
servicii de intermediere comerciala, publicitate,
inclusiv publicitatea online in reţele informatice,
promovare, publicitate si marketing pentru
pagini web online, servicii de comercializare,
servicii de vânzare cu amănuntul, ridicata si
online in legătura cu produsele din clasa nisa
5, administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, publicitate
directă prin poştă, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing.
38. Transmisie de informaţii si imagini
referitoare la produse farmaceutice,
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medicamente si igiena, transmitere de informatii
in materie de produse farmaceutice, de medicina
si de igiena, furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii electronice, servicii de informaţii
online privind telecomunicaţiile, servicii de
transmisie electronica si de telecomunicaţii,
servicii de transmitere de date printr-o reţea
de telecomunicaţii, furnizare de telecomunicaţii
wireless prin intermediul reţelelor de comunicaţie
electronica, servicii de telecomunicaţii furnizate
pe internet, intranet si extranet.
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informaţii referitoare
la produse farmaceutice, consultanta si servicii
de informaţii referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe baza
de prescripţie medicala, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanta si servicii de informaţii oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
furnizare de informaţii despre suplimente
dietetice si nutriţie, servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătăţii, servicii de furnizare de informaţii
medicale, servicii de informaţii medicale
furnizate pe internet, consultanta si servicii
de informaţii despre produse medicale, servicii
de asistenta medicala, servicii de asistenta
medicala pentru oameni, servicii de asistenta
tehnica medicala in materie de sănătate,
servicii de igiena si frumuseţe pentru oameni,
servicii de consultanta in materie de îngrijire
a frumuseţii, servicii de îngrijire a frumuseţii,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
servicii farmaceutice, consultaţii in domeniul
farmaceutic, consiliere farmaceutica, consultaţii
in domeniul farmaceutic, preparare de reţete
in farmacii, serviciile farmaciştilor pentru
prepararea reţetelor, servicii de consultanta cu
privire la tratamentele de înfrumuseţare, îngrijire
medicala, servicii de îngrijire a animalelor.
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clase:
5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse chimico
farmaceutice, produse farmaceutice pentru
ochi, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea epilepsiei, produse farmaceutice de
uz oftalmologic, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
pentru tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru stimularea erecţiei, capsule goale pentru
produse farmaceutice, produse farmaceutice de
regenerare a ţesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea disfuncţiei erectile, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
produse farmaceutice pentru tratarea afecţiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor metabolice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
gastrointestinale, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecţioase, produse si
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preparate farmaceutice pentru cloasma, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
produse de curăţare pentru acnee (preparate
farmaceutice), produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului digestiv, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor organelor senzoriale,
produse si preparate farmaceutice pentru
prevenirea vergeturilor, produse si preparate
farmaceutice pentru pete de sarcina, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, produse si preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate
de sarcina, produse si preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii in timpul sarcinii, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele in timpul sarcinii, produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate
in scopuri medicale, produse pentru îngrijirea
pielii utilizate in scopuri medicale, suplimente
nutritive fortifiante, care conţin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic si pentru
persoanele in convalescenta, suplimente
antioxidante, suplimente prebiotice, suplimente
nutritive, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente dietetice si
nutritive, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente vitaminice şi minerale, suplimente
medicinale pentru hrana animalelor, suplimente
pe baza de vitamine, suplimente dietetice
pentru copii mici, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente pe baza de plante,
suplimente dietetice pentru consumul uman,
suplimente probiotice, suplimente alimentare,
suplimente dietetice care conţin aminoacizi,
suplimente dietetice care conţin oligoelemente,
suplimente dietetice care conţin vitamine,
suplimente alimentare cu efect cosmetic,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
suplimente dietetice pentru oameni si animale,
suplimente alimentare pe baza de minerale,
suplimente alimentare pe baza de propolis,
suplimente alimentare pe baza de enzime,
suplimente alimentare pe baza de lecitina,
suplimente alimentare alcătuite in principal din
magneziu, suplimente alimentare alcătuite in
principal din fier, suplimente nutritive care
conţin in principal zinc, suplimente alimentare
alcătuite in principal din calciu, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice si
a rezistentei, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele de
uz medical, suplimente nutritive sub forma de

prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
cu colostru, suplimente dietetice de uz veterinar,
suplimente homeopate, suplimente nutritive din
amidon adaptate pentru uz medical, produse
igienice pentru medicina, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, alimente
pentru copii si sugari, plasturi, pansamente,
bandaje si plasturi medicali, materiale
dentare pentru plombarea dinţilor, materiale
stomatologice pentru confecţionarea mulajelor
dentare, dezinfectante, compoziţii farmaceutice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
substanţe farmaceutice dermatologice,
preparate astringente (farmaceutice), tablete de
uz farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate si substanţe farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea parului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
utilizare in oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecţiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, remedii naturale si
farmaceutice.
35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare si sanitare
si produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare si sanitare si de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
si sanitare si produse medicale, servicii de
vânzare cu ridicata in legătura cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
in legătura cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul in legătura cu
instrumente de igiena pentru oameni, servicii de
vânzare cu ridicata in legătura cu instrumente
de igiena pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, publicitate referitoare la produse
farmaceutice si de imagistica in vivo, publicitate
si marketing, marketing comercial (în afara de
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comercializare), servicii de publicitate, marketing
si promovare, servicii de comanda (pentru terţi),
servicii de intermediere comerciala, publicitate,
inclusiv publicitatea online in reţele informatice,
promovare, publicitate si marketing pentru
pagini web online, servicii de comercializare,
servicii de vânzare cu amănuntul, ridicata si
online in legătura cu produsele din clasa nisa
5, administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, publicitate
directă prin poştă, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing.
38. Transmisie de informaţii si imagini
referitoare la produse farmaceutice,
medicamente si igiena, transmitere de informatii
in materie de produse farmaceutice, de medicina
si de igiena, furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii electronice, servicii de informaţii
online privind telecomunicaţiile, servicii de
transmisie electronica si de telecomunicaţii,
servicii de transmitere de date printr-o reţea
de telecomunicaţii, furnizare de telecomunicaţii
wireless prin intermediul reţelelor de comunicaţie
electronica, servicii de telecomunicaţii furnizate
pe internet, intranet si extranet.
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informaţii referitoare
la produse farmaceutice, consultanta si servicii
de informaţii referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe baza
de prescripţie medicala, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanta si servicii de informaţii oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
furnizare de informaţii despre suplimente
dietetice si nutriţie, servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătăţii, servicii de furnizare de informaţii
medicale, servicii de informaţii medicale
furnizate pe internet, consultanta si servicii
de informaţii despre produse medicale, servicii
de asistenta medicala, servicii de asistenta
medicala pentru oameni, servicii de asistenta
tehnica medicala in materie de sănătate,
servicii de igiena si frumuseţe pentru oameni,

servicii de consultanta in materie de îngrijire
a frumuseţii, servicii de îngrijire a frumuseţii,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
servicii farmaceutice, consultaţii in domeniul
farmaceutic, consiliere farmaceutica, consultaţii
in domeniul farmaceutic, preparare de reţete
in farmacii, serviciile farmaciştilor pentru
prepararea reţetelor, servicii de consultanta cu
privire la tratamentele de înfrumuseţare, îngrijire
medicala, servicii de îngrijire a animalelor.

───────

(210) M 2021 06782
(151) 20/09/2021
(732) WHITE BEACH SRL, STR.

DOCHERILOR 32, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900628, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
WHITE BEACH HOTEL

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.
43. Cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, asigurarea de
hrană 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.

───────
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(210) M 2021 06783
(151) 20/09/2021
(732) HELP NET FARMA SA, STR

PICTOR ROSENTHAL, NR 14,
ET 2,AP 3, CAM.2,SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Club Help Net Senior

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse chimico
farmaceutice, produse farmaceutice pentru
ochi, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea epilepsiei, produse farmaceutice de
uz oftalmologic, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
pentru tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru stimularea erecţiei, capsule goale pentru
produse farmaceutice, produse farmaceutice de
regenerare a ţesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea disfuncţiei erectile, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
produse farmaceutice pentru tratarea afecţiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor metabolice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
gastrointestinale, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecţioase, produse si

preparate farmaceutice pentru cloasma, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
produse de curăţare pentru acnee (preparate
farmaceutice), produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului digestiv, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor organelor senzoriale,
produse si preparate farmaceutice pentru
prevenirea vergeturilor, produse si preparate
farmaceutice pentru pete de sarcina, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, produse si preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate
de sarcina, produse si preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii in timpul sarcinii, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele in timpul sarcinii, produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate
in scopuri medicale, produse pentru îngrijirea
pielii utilizate in scopuri medicale, suplimente
nutritive fortifiante, care conţin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic si pentru
persoanele in convalescenta, suplimente
antioxidante, suplimente prebiotice, suplimente
nutritive, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente dietetice si
nutritive, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente vitaminice şi minerale, suplimente
medicinale pentru hrana animalelor, suplimente
pe baza de vitamine, suplimente dietetice
pentru copii mici, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente pe baza de plante,
suplimente dietetice pentru consumul uman,
suplimente probiotice, suplimente alimentare,
suplimente dietetice care conţin aminoacizi,
suplimente dietetice care conţin oligoelemente,
suplimente dietetice care conţin vitamine,
suplimente alimentare cu efect cosmetic,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
suplimente dietetice pentru oameni si animale,
suplimente alimentare pe baza de minerale,
suplimente alimentare pe baza de propolis,
suplimente alimentare pe baza de enzime,
suplimente alimentare pe baza de lecitina,
suplimente alimentare alcătuite in principal din
magneziu, suplimente alimentare alcătuite in
principal din fier, suplimente nutritive care
conţin in principal zinc, suplimente alimentare
alcătuite in principal din calciu, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice si
a rezistentei, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele de
uz medical, suplimente nutritive sub forma de
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prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
cu colostru, suplimente dietetice de uz veterinar,
suplimente homeopate, suplimente nutritive din
amidon adaptate pentru uz medical, produse
igienice pentru medicina, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, alimente
pentru copii si sugari, plasturi, pansamente,
bandaje si plasturi medicali, materiale
dentare pentru plombarea dinţilor, materiale
stomatologice pentru confecţionarea mulajelor
dentare, dezinfectante, compoziţii farmaceutice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
substanţe farmaceutice dermatologice,
preparate astringente (farmaceutice), tablete de
uz farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate si substanţe farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea parului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
utilizare in oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecţiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, remedii naturale si
farmaceutice.
35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare si sanitare
si produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare si sanitare si de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
si sanitare si produse medicale, servicii de
vânzare cu ridicata in legătura cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
in legătura cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul in legătura cu
instrumente de igiena pentru oameni, servicii de
vânzare cu ridicata in legătura cu instrumente
de igiena pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, publicitate referitoare la produse
farmaceutice si de imagistica in vivo, publicitate
si marketing, marketing comercial (în afara de

comercializare), servicii de publicitate, marketing
si promovare, servicii de comanda (pentru terţi),
servicii de intermediere comerciala, publicitate,
inclusiv publicitatea online in reţele informatice,
promovare, publicitate si marketing pentru
pagini web online, servicii de comercializare,
servicii de vânzare cu amănuntul, ridicata si
online in legătura cu produsele din clasa nisa
5, administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, publicitate
directă prin poştă, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing.
38. Transmisie de informaţii si imagini
referitoare la produse farmaceutice,
medicamente si igiena, transmitere de informaţii
in materie de produse farmaceutice, de medicina
si de igiena, furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii electronice, servicii de informaţii
online privind telecomunicaţiile, servicii de
transmisie electronica si de telecomunicaţii,
servicii de transmitere de date printr-o reţea
de telecomunicaţii, furnizare de telecomunicaţii
wireless prin intermediul reţelelor de comunicaţie
electronica, servicii de telecomunicaţii furnizate
pe internet, intranet si extranet.
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informaţii referitoare
la produse farmaceutice, consultanta si servicii
de informaţii referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe baza
de prescripţie medicala, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanta si servicii de informaţii oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
furnizare de informaţii despre suplimente
dietetice si nutriţie, servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătăţii, servicii de furnizare de informaţii
medicale, servicii de informaţii medicale
furnizate pe internet, consultanta si servicii
de informaţii despre produse medicale, servicii
de asistenta medicala, servicii de asistenta
medicala pentru oameni, servicii de asistenta
tehnica medicala in materie de sănătate,
servicii de igiena si frumuseţe pentru oameni,
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servicii de consultanta in materie de îngrijire
a frumuseţii, servicii de îngrijire a frumuseţii,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
servicii farmaceutice, consultaţii in domeniul
farmaceutic, consiliere farmaceutica, consultaţii
in domeniul farmaceutic, preparare de reţete
in farmacii, serviciile farmaciştilor pentru
prepararea reţetelor, servicii de consultanta cu
privire la tratamentele de înfrumuseţare, îngrijire
medicala, servicii de îngrijire a animalelor.

───────

(210) M 2021 06784
(151) 20/09/2021
(732) HELP NET FARMA SA, STR

PICTOR ROSENTHAL, NR 14,
ET 2,AP 3, CAM.2,SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Club Help Net Senior

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse chimico
farmaceutice, produse farmaceutice pentru
ochi, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea epilepsiei, produse farmaceutice de
uz oftalmologic, produse farmaceutice pentru

tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
pentru tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru stimularea erecţiei, capsule goale pentru
produse farmaceutice, produse farmaceutice de
regenerare a ţesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea disfuncţiei erectile, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
produse farmaceutice pentru tratarea afecţiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor metabolice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
gastrointestinale, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecţioase, produse si
preparate farmaceutice pentru cloasma, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
produse de curăţare pentru acnee (preparate
farmaceutice), produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului digestiv, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor organelor senzoriale,
produse si preparate farmaceutice pentru
prevenirea vergeturilor, produse si preparate
farmaceutice pentru pete de sarcina, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, produse si preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate
de sarcina, produse si preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii in timpul sarcinii, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele in timpul sarcinii, produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate
in scopuri medicale, produse pentru îngrijirea
pielii utilizate in scopuri medicale, suplimente
nutritive fortifiante, care conţin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic si pentru
persoanele in convalescenta, suplimente
antioxidante, suplimente prebiotice, suplimente
nutritive, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente dietetice si
nutritive, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente vitaminice şi minerale, suplimente
medicinale pentru hrana animalelor, suplimente
pe baza de vitamine, suplimente dietetice
pentru copii mici, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente pe baza de plante,
suplimente dietetice pentru consumul uman,
suplimente probiotice, suplimente alimentare,
suplimente dietetice care conţin aminoacizi,
suplimente dietetice care conţin oligoelemente,
suplimente dietetice care conţin vitamine,
suplimente alimentare cu efect cosmetic,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
suplimente dietetice pentru oameni si animale,
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suplimente alimentare pe baza de minerale,
suplimente alimentare pe baza de propolis,
suplimente alimentare pe baza de enzime,
suplimente alimentare pe baza de lecitina,
suplimente alimentare alcătuite in principal din
magneziu, suplimente alimentare alcătuite in
principal din fier, suplimente nutritive care
conţin in principal zinc, suplimente alimentare
alcătuite in principal din calciu, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice si
a rezistentei, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele de
uz medical, suplimente nutritive sub forma de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
cu colostru, suplimente dietetice de uz veterinar,
suplimente homeopate, suplimente nutritive din
amidon adaptate pentru uz medical, produse
igienice pentru medicina, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, alimente
pentru copii si sugari, plasturi, pansamente,
bandaje si plasturi medicali, materiale
dentare pentru plombarea dinţilor, materiale
stomatologice pentru confecţionarea mulajelor
dentare, dezinfectante, compoziţii farmaceutice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
substanţe farmaceutice dermatologice,
preparate astringente (farmaceutice), tablete de
uz farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate si substanţe farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea parului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
utilizare in oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecţiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, remedii naturale si
farmaceutice.
35. . Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare si sanitare
si produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare si sanitare si de produse medicale,

servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
si sanitare si produse medicale, servicii de
vânzare cu ridicata in legătura cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
in legătura cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul in legătura cu
instrumente de igiena pentru oameni, servicii de
vânzare cu ridicata in legătura cu instrumente
de igiena pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, publicitate referitoare la produse
farmaceutice si de imagistica in vivo, publicitate
si marketing, marketing comercial (în afara de
comercializare), servicii de publicitate, marketing
si promovare, servicii de comanda (pentru terţi),
servicii de intermediere comerciala, publicitate,
inclusiv publicitatea online in reţele informatice,
promovare, publicitate si marketing pentru
pagini web online, servicii de comercializare,
servicii de vânzare cu amănuntul, ridicata si
online in legătura cu produsele din clasa nisa
5, administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, publicitate
directă prin poştă, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing.
38. Transmisie de informaţii si imagini
referitoare la produse farmaceutice,
medicamente si igiena, transmitere de informaţii
in materie de produse farmaceutice, de medicina
si de igiena, furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii electronice, servicii de informaţii
online privind telecomunicaţiile, servicii de
transmisie electronica si de telecomunicaţii,
servicii de transmitere de date printr-o reţea
de telecomunicaţii, furnizare de telecomunicaţii
wireless prin intermediul reţelelor de comunicaţie
electronica, servicii de telecomunicaţii furnizate
pe internet, intranet si extranet.
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informaţii referitoare
la produse farmaceutice, consultanta si servicii
de informaţii referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe baza
de prescripţie medicala, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice veterinare,
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consultanta si servicii de informaţii oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
furnizare de informaţii despre suplimente
dietetice si nutriţie, servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătăţii, servicii de furnizare de informaţii
medicale, servicii de informaţii medicale
furnizate pe internet, consultanta si servicii
de informaţii despre produse medicale, servicii
de asistenta medicala, servicii de asistenta
medicala pentru oameni, servicii de asistenta
tehnica medicala in materie de sănătate,
servicii de igiena si frumuseţe pentru oameni,
servicii de consultanta in materie de îngrijire
a frumuseţii, servicii de îngrijire a frumuseţii,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
servicii farmaceutice, consultaţii in domeniul
farmaceutic, consiliere farmaceutica, consultaţii
in domeniul farmaceutic, preparare de reţete
in farmacii, serviciile farmaciştilor pentru
prepararea reţetelor, servicii de consultanta cu
privire la tratamentele de înfrumuseţare, îngrijire
medicala, servicii de îngrijire a animalelor.

───────

(210) M 2021 06785
(151) 20/09/2021
(732) VODAFONE ROMANIA SA, STR.

BARBU VACARESCU NR. 201,
ETAJ 5, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020276, ROMANIA

(540)

Supernet FIBRA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485),
alb , negru

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție.

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire
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.
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2021 06786
(151) 20/09/2021
(732) VODAFONE ROMANIA SA, STR.

BARBU VACARESCU NR. 201,
ETAJ 5, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020276, ROMANIA

(540)

Supernet WI-FI
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

38. Telecomunicatii, servicii de telecomunicații,
furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice.
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(210) M 2021 06787
(151) 20/09/2021
(732) VODAFONE ROMANIA SA, STR.

BARBU VACARESCU NR. 201,
ETAJ 5, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020276, ROMANIA

(540)

Supernet WI-FI

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485),
alb (Pantone White), negru

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicații.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2021 06788
(151) 20/09/2021
(732) BERCHI EMANUEL, STR.

NUFERILOR NR. 1, DUDESTII
NOI, JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA,
304070, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
BURSA ISKENDER

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

43. Servicii de restaurante fast-food.
───────

(210) M 2021 06789
(151) 20/09/2021
(732) VASILE SCÎNTEIE, STR.

DOROBANŢI NR. 28BIS,
MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚ
IALOMIȚA, COMUNA CIULNIȚA,
IALOMIȚA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PFA, STR. PORII NR. 152, SC. B,
AP.96, JUDEȚ CLUJ, FLOREȘTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

CB Casa Blanca 2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

39. Servicii de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
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de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
planificarea călătoriilor, rezervări pentru călătorii,
organizarea de călătorii, organizare de călătorii
de afaceri, organizarea de călătorii cu autobuzul,
organizare de călătorii cu autocarul, rezervări
de bilete pentru călătorii, furnizarea de informații
despre călătorii, servicii de planificare de
călătorii, organizare și intermediere de călătorii,
organizare de călătorii în străinătate, consultanță
în legătură cu călătoriile, închirieri (charter) de
vehicule pentru călătorii, servicii computerizate
de rezervări pentru călătorii, servicii de rezervări
pentru călătorii maritime, servicii de rezervări
pentru călătorii turistice, servicii de rezervări
pentru călătorii de vacanță.
43. Agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
asigurare de cazare temporară pentru lucru,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
servicii oferite de bufete cu autoservire, cazare
temporară, cazare temporară la hoteluri și
moteluri, cazare temporară oferită de ferme
de agreement, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară ca
parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de cazare temporară pentru
oaspeți, furnizare de informații cu privire la
hoteluri, furnizare de informații hoteliere printr-
un site web, furnizare de informații online
despre rezervări de cazare pentru concediu,
furnizare de informații online despre rezervări
la hoteluri, furnizare de informații pe internet
despre cazare, furnizare de informații pe internet
despre cazarea temporară, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de servicii de
hoteluri și moteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizare de spații de cazare temporară mobilate,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, închiriere de
cazare temporară în case și apartamente de
vacanță, închiriere de construcții transportabile,
închiriere de locuri de cazare pentru petrecerea
vacanțelor, închirieri de spații de cazare
temporară, informații hoteliere, oranizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de cazare pentru turiști, organizare
de cazare temporară, organizare de mese
la hoteluri, organizare și furnizare de cazare
temporară, preparare de mâncare spaniolă
destinată consumului imediat, servicii oferite

de restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite
de restaurante de delicatese, servicii oferite
de restaurante pentru turiști, servicii oferite
de restaurante specializate în preparate la
grătar, rezervare de cazare temporară sub
formă de case de vacanță, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, rezervare de locuri de
cazare pentru vacanțe, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de hoteluri,
rezervări de spații de cazare temporară, servicii
ale agențiilor de cazare, servicii de agenție
de voiaj pentru rezervare de camere de hotel,
servicii de agenții de turism privind spațiile de
cazare, servicii de catering hotelier, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de catering, servicii
de cazare hotelieră, servicii de cazare în
stațiuni turistice, servicii de cazare pentru
evenimente, servicii de cazare pentru vacanțe,
servicii de cazare temporară, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
consultanță cu privire la alimente, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de consultanță în domeniul
cateringului, servicii de consultanță referitoare
la instalațiile hotelurilor, servicii de mâncare la
pachet, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante fast-
food, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de rezervare
la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri
oferite pe internet, servicii de touroperatori
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
electronice de informații cu privire la hoteluri,
servicii furnizate de o agenție pentru rezervarea
de cazare temporară, servicii hoteliere, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii oferite de
tabere de vacanță (cazare), servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi, servire de mâncare destinată
consumului imediat.

───────
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(210) M 2021 06790
(151) 20/09/2021
(732) MOBILE TECH PROTECTION

SRL, STRADA DUNARII BL.
585, SC. A, AP. 6, JUDEȚ
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
140002, TELEORMAN, ROMANIA

(540)
MOBILE TECH PROTECTION

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

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, adaptoare audio,
aparate cu alimentare regulată, aparate de
alimentare cu energie continuă, aparate de
transmisie în rețea, aparate pentru retea
de electricitate, bănci de încărcare, aparate
de recunoaștere facială, cd-drivere pentru
calculatoare, aparate de demagnetizare pentru
benzi magnetice, codificatoare, cititoare pentru
identificarea frecvenței radio (rfid), cititoare
de coduri de bare (decodoare), convertor
analog-digital, dongle de interfață multimedia
de înaltă definiție, dispozitive de montare
pentru monitoare, dispozitive digitale de
procesare a semnalului vocal, dispozitive
multifuncționale care încorporează funcțiile de
copiere și fax în modul autonom, dispozitive
pentru recunoaștere vocală, dispozitive pentru
schimbarea automată a discurilor, dispozitive
pentru stocarea de date, doze de redare
pentru aparate de telecomunicații, huse pentru
agende electronice, brățări inteligente, ochelari
inteligenți, telefoane inteligente, inele inteligente,
contoare inteligente, lacăte inteligente, încuietori
inteligente, difuzoare inteligente, ceasuri
inteligente, carduri inteligente codificate, sisteme
de inteligență artificială, cititoare de carduri
inteligente, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane inteligente, carduri
inteligente fără conținut, tastaturi pentru
telefoane inteligente, software pentru telefoane
inteligente, software de inteligență artificială,
programe pentru telefoane inteligente, încuietori

inteligente pentru uși, portaluri inteligente
pentru comunicare, căști pentru telefoane
inteligente, software pentru contracte inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
dispozitive inteligente pentru controlul
motoarelor, camere video pentru telefoane
inteligente, obiective fotografice pentru telefoane
inteligente, joystickuri adaptate pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente
sub formă de ochelari, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, software de
recunoaștere inteligentă a caracterelor, software
de inteligență artificială pentru vehicule,
software de inteligență artificială pentru
analiză, software pentru procese de fabricație
inteligente, software de inteligență artificială
pentru supraveghere, sisteme inteligente de
înregistrare a distanței, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, căști cu microfon pentru
telefoane inteligente, amplificator imagine pentru
ecranul telefoanelor inteligente, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, portaluri
inteligente pentru stocare definită prin software,
portaluri inteligente pentru pre-procesare de
date, software de inteligență artificială pentru
domeniul sănătății, software pentru inteligență
artificială și învățare automată, programe
informatice interactive bazate pe inteligență
artificială, telefoane inteligente sub formă de
ceas de mână, programe pentru sisteme de
operare pentru telefoane inteligente, programe
pentru sisteme de operare pentru televizoare
inteligente, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, comenzi de
sistem pentru procese de fabricație inteligente,
cartele care încorporează un circuit electronic
integrat (cartele inteligente), suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
portaluri inteligente pentru analiza de date în
timp real, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, carduri electronice cu cip
fără conținut (carduri inteligente fără conținut),
software pentru planificarea, integrarea și
optimizarea aplicațiilor pentru orașe inteligente,
brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, software pentru
gestionarea unui magazin online, software
pentru evaluarea comportamentului clienților în
magazine online, software pentru integrarea
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de publicitate online pe site-uri web, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane (special adaptate), huse din
piele pentru telefoane mobile, huse de tip
flip pentru telefoane mobile, huse pentru
telefoane mobile, din pânză sau material textil,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, mecanisme pentru aparate cu
preplată, extinctoare, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, cabluri usb pentru telefoane
mobile, adaptoare ethernet, adaptoare coaxiale,
adaptoare electrice, adaptoare usb, adaptoare
de baterii, adaptoare pentru imprimante,
adaptoare pentru telefoane, adaptoare de rețele
informatice, adaptoare pentru cabluri, cabluri
adaptoare pentru căști, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare pentru obiective foto,
adaptoare de gen sub formă de adaptoare
electrice, adaptoare de carduri pentru calculator,
inele adaptoare pentru atașarea obiectivelor la
aparatele foto, chei hardware usb (adaptoare de
rețea fără fir), adaptoare pentru accesul la rețele
fără fir, adaptoare de gen pentru cabluri coaxiale,
adaptoare pentru conexiuni între dispozitive
media, adaptoare de călătorie pentru prize
electrice, adaptoare pentru carduri de memorie
flash, adaptoare de curent electric destinate
utilizării cu priza brichetă auto, inele adaptoare
pentru atașarea de obiective la aparate de
fotografiat.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii în domeniul inteligenței
afacerilor (business intelligence), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, publicitate
online, servicii de comenzi online, difuzare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale publicitare online, închiriere de spațiu
publicitar online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii online de prelucrare de
date, oferte pentru licitații online în numele
terților, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de publicitate
și marketing online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, servicii de vânzare prin licitații

online prin internet, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, în scop publicitar, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă.

───────

(210) M 2021 06791
(151) 20/09/2021
(732) ACTUAL INVEST HOUSE SRL,

STRADA DRUMUL PĂDUREA
NEAGRĂ NR. 56, CORP A ȘI B,
PARTER, LOT 1, BLOC BL04, AP.
1-3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
014044, ROMANIA

(540)

SPATZIOO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#276CF6), alb

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────


