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Cereri Mărci publicate în 30/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06324 23/09/2021 RIA MERIDIAN SRL Restaurant Pastel

2 M 2021 06884 23/09/2021 ALINA - DANIELA BUCUR DALINE

3 M 2021 06885 23/09/2021 ALINA - DANIELA BUCUR YOU ARE ALWAYS ON MY
MIND

4 M 2021 06888 23/09/2021 AQUA BILBOR S.R.L IZVOARELE CALIMANI -
GUSTA NOUTATEA !

5 M 2021 06889 23/09/2021 TERAPIA S.A Terapia. De 100 de ani
împreună, pentru oameni, pentru
viață.

6 M 2021 06890 23/09/2021 E-SHOP HOME CONCEPT
S.R.L.

JUPITER BRANDS

7 M 2021 06891 23/09/2021 ELISABETA ELENA IOANA WE ARE LOVE
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(210) M 2021 06324
(151) 23/09/2021
(732) RIA MERIDIAN SRL, CALEA

TURZII NR. 62, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400193, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Restaurant Pastel

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2021 06884
(151) 23/09/2021
(732) ALINA - DANIELA BUCUR, STR.

BRADULUI NR. 5, JUDETUL
ILFOV, BALOTESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
DALINE

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

30. Produse de cofetărie cu migdale, mix
pentru clătite sărate, torturi/prăjituri, biscuiți/
fursecuri, bomboane de decor pentru torturi,
caramele (dulciuri)/caramele (bomboane),
chipsuri (produse din cereale), spume de
ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru torturi,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
nuci învelite în ciocolată, cacao, băuturi din
cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, biscuiți sărați și uscați
(crackers), sos de merișoare (condiment), cremă
din ouă și lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), dulce de leche (dulceață de
lapte), colțunași pe bază de făină, fondante
(produse de cofetărie), jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), coulis de fructe (sosuri), turtă
dulce, halva, batoane de cereale bogate în
proteine, miere, înghețată, clătite Kimchi, lemn
dulce (produse de cofetărie), dropsuri (produse
de cofetărie)/pastile (produse de cofetărie),
macarons, biscuiți cu malț, marțipan, plăcinte
cu carne, musli, clătite sărate, clătite, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,

pates en croute (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, bomboane mentolate, biscuiți petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, praline,
budinci, quiche (tartă) prăjituri de orez, budincă
de orez, biscuiți din orez, sorbeturi (înghețate)/
șerbeturi (înghețate), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, napolitane din hârtie
comestibilă, macarons din nucă de cocos, apă
de flori de portocal pentru scopuri culinare,
înghețate pe băț, nuga, dulciuri, vafe belgiene,
iaurt înghețat (produse de cofetărie înghețate).

───────

(210) M 2021 06885
(151) 23/09/2021
(732) ALINA - DANIELA BUCUR, STR.

BRADULUI NR. 5, JUDETUL
ILFOV, BALOTESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

YOU ARE ALWAYS
ON MY MIND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.06

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

clase:
30. Produse de cofetărie cu migdale, mix
pentru clătite sărate, torturi/prăjituri, biscuiți/
fursecuri, bomboane de decor pentru torturi,
caramele (dulciuri)/caramele (bomboane),
chipsuri (produse din cereale), spume de
ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru torturi,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
nuci învelite în ciocolată, cacao, băuturi din
cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, biscuiți sărați și uscați
(crackers), sos de merișoare (condiment), cremă
din ouă și lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), dulce de leche (dulceață de
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lapte), colțunași pe bază de făină, fondante
(produse de cofetărie), jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), coulis de fructe (sosuri), turtă
dulce, halva, batoane de cereale bogate în
proteine, miere, înghețată, clătite Kimchi, lemn
dulce (produse de cofetărie), dropsuri (produse
de cofetărie)/pastile (produse de cofetărie),
macarons, biscuiți cu malț, marțipan, plăcinte
cu carne, musli, clătite sărate, clătite, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
pates en croute (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, bomboane mentolate, biscuiți petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, praline,
budinci, quiche (tartă) prăjituri de orez, budincă
de orez, biscuiți din orez, sorbeturi (înghețate)/
șerbeturi (înghețate), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, napolitane din hârtie
comestibilă, macarons din nucă de cocos, apă
de flori de portocal pentru scopuri culinare,
înghețate pe băț, nuga, dulciuri, vafe belgiene,
iaurt înghețat (produse de cofetărie înghețate).

───────

(210) M 2021 06888
(151) 23/09/2021
(732) AQUA BILBOR S.R.L, STR. 1

DECEMBRIE, NR.144-148, BIROUL
NR.1, ETAJ 1, SAT TUNARI,
JUDETUL ILFOV, COMUNA
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
IZVOARELE CALIMANI
- GUSTA NOUTATEA !

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

32. Bauturi non-alcoolice, ape minerale si
gazoase si alte bauturi nealcoolice, toate aceste
produse provenind din arealul Calimani.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06889
(151) 23/09/2021
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII

NR.124, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
Terapia. De 100 de

ani împreună, pentru
oameni, pentru viață.

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

1. Produse chimice pentru utilizare in industrie
si stiinte, precum si in agricultura, horticultura
si silvicultura, inclusiv cele care intra in
compozitia produselor care apartin altor clase,
detergenti pentru uz industrial, amidon pentru uz
industrial, saruri pentru uz industrial, preparate
chimice si materiale pentru filme, fotografie si
imprimare, rasini artificiale si sintetice in stare
bruta, materiale plastice neprelucrate, compozitii
pentru stingerea si prevenirea incendiilor,
preparate pentru calirea si lipirea metalelor,
substante pentru tabacirea pieilor si a blanurilor
de animale, adezivi pentru utilizare in industrie,
chituri si alte materiale de umplere, medii
de crestere, compost, balegar, ingrasaminte,
preparate biologice pentru utilizare in industrie
stiinte, sare pentru conservat, cu exceptia
celei pentru conservat alimente, aditivi pentru
utilizare in industria alimentara, pectina, lecitina,
enzime si conservanti chimici, compozitii
si substante chimice si organice destinate
utilizarii la fabricarea de alimente si de
bauturi, ingrediente pentru utilizare in fabricarea
produselor cosmetice si farmaceutice, vitamine,
conservanti si antioxidanti, materiale de filtrare
chimice, minerale, vegetale, materiale ceramice
sub forma de particule si alte materiale in stare
bruta, substante, produse si preparate chimice si
elemente naturale.
3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, preparate sanitare care reprezinta
articolele de toaleta, pasta de dinti nemedicinala,
parfumuri, uleiuri esentiale si extracte aromatice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, preparate de albire
si aite substante de spalare, preparate de
curatare, lustruire, degresare si abrazive pentru
utilizare casnica si in alte medii, tesuturi
impregnate cu lotiuni cosmetice, autocolante
pentru unghii, ceara de lustruire, ceara de
croitorie, ceara pentru cizmarie, hartie abraziva,
preparate pentru ingrijirea animalelor.
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5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dintilor si pentru
amprente dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico-farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
si veterinare, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe baza de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanti pentru scopuri medicale, dulciuri si
bomboane medicinale, guma de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substante si creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
impotriva negilor, carbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale si veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri si extracte din plante pentru
scopuri medicinale si farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi si radacini medicinale ,
bauturi medicinale , siropuri pentru scopuri
farmaceutice , ape minerale pentru scopuri
medicale si saruri de apa minerala , saruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutura dermica, bureti contraceptivi,
bureti cicatrizanti, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe baza de oligoelemente pentru uz
uman si veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
parazitilor, sampoane medicinale de uz uman si
veterinar, sapunuri antibacteriene, dezinfectante
si cu continut medicamentos, lotiuni pentru
scopuri farmaceutice si veterinare, lotiuni
medicamentoase si antibacteriene de uz
uman si veterinar, paste de dinti medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenti pentru scopuri medicale,
dezinfectanti igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic si veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru ingrijirea pielii si pentru tratarea
arsurilor si a arsurilor solare, pediculicide si
scabicide, lotiuni dupa barbierit cu continut

medicamentos, apa de gura pentru scopuri
medicale, servetele impregnate cu lotiuni
farmaceutice, inlocuitori ai meselor, bauturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene si bacteriologice pentru uz uman
si veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
si suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale si veterinare, fermenti pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decat cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiratie, preparate sanitare
pentru igiena personala, altele decat articolele de
toaleta, preparate medicamentoase de toaleta,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii si pentru incontinenta, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unica folosinta, dispozitive medicale sub
forma de comprimate, aparate si instrumente
chirurgicale, medicale, dentare si veterinare,
membre, ochi si dinti artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutura, dispozitive
terapeutice si de asistenta adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru sugari,
aparate, dispozitive si articole pentru activitate
sexuala, bandaje de sustinere si imbracaminte
speciala de uz medical, articole, instrumente
si dispozitive pentru menstruatie, contraceptie
si nastere, articole si dispozitive terapeutice
si protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
16. Hartie si carton, tiparituri, produse de
imprimerie, articole de legatorie, fotografii,
articole de papetarie si de birou, cu exceptia
mobilei, adezivi, materiale de desen si materiale
pentru artisti, pensule, materiale si mijloace
pentru decorare si arta, obiecte de arta si figurine
din hartie si carton si machete arhitectonice,
materiale si accesorii didactice si educative,
folii de plastic pentru documente, folii si pungi
pentru ambalat si impachetat, sacose si articole
pentru ambalare, impachetare si depozitare din
hartie, carton sau plastic, caractere tipografice,
forme de tipar, materiale pentru filtrare din hartie,
produse din hartie de unica folosinta.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
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amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: 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 şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice , elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale , siropuri pentru scopuri
farmaceutice , ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală , săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,

preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slabit , preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar , culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar , fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice , preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare , fermenți pentru scopuri
farmaceutice , preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale , deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, 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, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naștere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
produse chimice pentru utilizare în industrie
și ştiinţe, precum şi în agricultură, horticultură
şi silvicultură, inclusiv cele care intră în
compoziţia produselor care aparţin altor clase,
detergenți pentru uz industrial, amidon pentru uz
industrial, săruri pentru uz industrial, preparate
chimice și materiale pentru filme, fotografie si
imprimare, răşini artificiale și sintetice în stare
bruta, 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,
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chituri şi alte materiale de umplere, medii
de creștere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, sare pentru conservat, cu excepţia
celei pentru conservat alimente, aditivi pentru
utilizare în industria alimentară, pectină, lecitină,
enzime şi conservanţi chimici, compoziții
și substanțe chimice și organice destinate
utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi, ingrediente pentru utilizare în fabricarea
produselor cosmetice şi farmaceutice, vitamine,
conservanţi şi antioxidanţi, materiale de filtrare
chimice, minerale, vegetale, materiale ceramice
sub formă de particule și alte materiale în stare
bruta, substanțe, produse și preparate chimice
și elemente naturale, preparate cosmetice şi
articole de toaletă nemedicinale, preparate
sanitare care reprezintă articolele de toaletă,
pastă de dinţi nemedicinală, parfumuri, uleiuri
esenţiale și extracte aromatice, deodorante
de uz uman sau veterinar, preparate pentru
parfumarea camerei, preparate de albire şi alte
substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive pentru utilizare
casnică şi în alte medii, ţesuturi impregnate
cu loţiuni cosmetice, autocolante pentru unghii,
ceară de lustruire, ceară de croitorie, ceară
pentru cizmărie, hârtie abrazivă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, hârtie şi carton,
tipărituri, produse de imprimerie, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, adezivi, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și accesorii
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, caractere tipografice, forme de tipar,
materiale pentru filtrare din hârtie, produse
din hârtie de unică folosință, servicii de
comert cu amanuntul si cu ridicata pentru
medicamente, preparatele sanitare si veterinare
si pentru proviziile medicale, procesarea
administrativa a ordinelor de achizitie, tinerea
evidentei contabile / contabilitate, facturare,
licitare, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, oferirea de informatii
comerciale consiliere pentru consumatori in
alegerea bunurilor si serviciilor, distribuirea de
esantioane, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare cu
amanuntul, servicii de intermediere comerciala,
servicii de agentie de import-export, marketing,
servicii de relatii media, relatii publice, servicii
de comunicatii corporative, servicii de lobby

comercial, sondaje de opinie, studii de
piata, organizarea de expozitii in scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
targuri comerciale.
39. Transport al persoanelor, animalelor sau
bunurilor dintr-un loc in altul (pe calea ferata,
pe sosea, pe apa, prin aer sau prin conducte),
depozitarea bunurilor si marfurilor, organizarea
de calatorii, inspectia vehiculelor sau a bunurilor
in vederea transportului, exploatarea de statii,
poduri, cai ferate, feriboturi sau alte mijloace
de transport, parcare si depozitare de vehicule,
servicii de inchiriere in legatura cu transport si
depozitare, inchirierea de vehicule de transport
si angajarea operatorilor acestora, servicii
de inchiriere legate de transport, depozitare
si calatorie, cum ar fi inchirierea locurilor
de parcare, inchirierea garajelor, inchirierea
containerelor de depozitare, ambalarea,
imbutelierea, impachetarea si livrarea bunurilor,
reincarcarea de distribuitoare automate si
aparate automate, servicii de informare, de
consiliere si de rezervare in legatura cu
calatoriile si transport, furnizarea de informatii
privind tarifele, orarele si modalitatile de
transport, distributia prin conducte si cabluri,
distributia de energie si electricitate, precum si
distributia si furnizarea de apa.
41. Educatie, servicii educative, furnizarea de
instruire, prezentarea, in scopuri culturale sau
educationale, a lucrarilor de arta vizuala sau
de literatura, divertisment, servicii care au
ca scop principal divertismentul, amuzamentul
sau recreerea persoanelor, activitati sportive
si culturale, servicii sportive, editare, intocmire
de rapoarte si redactare de texte, servicii
de rezervare de bilete in domeniul educatiei,
divertismentului si sportului, traducere si
interpretare.
42. Servicii de cercetare stiintifica pentru
scopuri medicale, servicii de laboratoare
stiintifice, servicii stiintifice si tehnologice,
precum si de cercetare si proiectare in
legatura cu acestea, servicii ale inginerilor si
oamenilor de stiinta care efectueaza evaluari,
estimari, cercetari si rapoarte in domeniile
stiintifice si tehnologice, inclusiv consultanta
tehnologica, servicii de arhitectura sau design
interior, servicii de planificare arhitecturala si
urbana, analize industriale, servicii de cercetare
industriala si design industrial, servicii de
testare, control si autentificare a calitatii,
inginerie, programarea computerelor, servicii
IT, proiectarea si dezvoltarea de componente
hardware si software ale calculatorului, servicii
de calculator si tehnologie pentru securizarea
datelor informatice si a informatiilor personale
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si financiare, precum si pentru detectarea
accesului neautorizat la date si informatii, servicii
de protectie anti-virus pentru computer, servicii
de criptate a datelor, monitorizarea electronica
a informatiilor de identificare personala pentru
detectarea furtului de identitate prin internet,
software ca serviciu, servicii de platforme,
servicii de proiectare, proiectare industriala,
design de ambalaje, design de arte grafice,
design vestimentar, topografie, servicii de
exploatare miniera, petroliera si gaze.
44. Servicii medicale si de asistenta medicala
pentru oameni, servicii de spitalizare, servicii
de telemedicina, servicii de stomatologie,
optometrie si sanatate mintala, servicii de clinica
medicala si servicii de analiza medicala in
scopul diagnosticarii si tratamentului furnizate
de laboratoare medicale, precum examinarile
cu raze X si prelevarea de probe de sange,
servicii de terapie, de exemplu, fizioterapie si
logopedie, consultanta in farmacie si pregatirea
retetelor de care farmacisti, servicii de banca
de sange si banca de tesuturi umane,
servicii de casa de convalescents si servicii
de sanatorii, sfaturi privind nutritia si dieta,
servicii de centru de sanatate, servicii de
inseminare artificiala si fertilizare in vitro, servicii
veterinare, asistenta medicala pentru animate,
servicii de ingrijire a animalelor, createrea
animalelor, toaletarea animalelor, servicii de
ingrijire sanitara, igiena si de infrumusetare
pentru persoane si animale, piercinguri si tatuaje
pentru corp, servicii de agricultura, acvacultura,
horticultura si silvicultura, servicii referitoare la
gradinarit, servicii de ingrijire a plantelor, design
peisagistic, gradinarit peisagistic, ingrijirea
gazonului, servicii referitoare la arta florala,
aranjamente florale, confectionarea de coroane,
distrugerea ierburilor daunatoare, controlul
daunatorilor si parazitilor pentru agricultura,
acvacultura, horticultura si silvicultura.

───────

(210) M 2021 06890
(151) 23/09/2021
(732) E-SHOP HOME CONCEPT S.R.L.,

STR. IZVOR NR. 3, CAMERA
1, SAT DASCĂLU, JUD. ILFOV,
COMUNA DASCĂLU, ILFOV,
ROMANIA

(540)
JUPITER BRANDS

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate, pompe de aer (instalații
de garaj), alternatoare, mixere, electrice, pentru
uz casnic, mașini de umplut sticle, perii
pentru aspiratoare, mașini și aparate pentru
curățare, electrice, dispozitive de curățare cu
abur, râșnițe de cafea, altele decât cele
acționate manual, motoare cu aer comprimat,
mașini cu aer comprimat, pompe cu aer
comprimat, pistoare cu aer comprimat pentru
extrudarea masticurilor, compresoare (mașini),
compresoare pentru frigidere, betoniere
(mașini), instalații de condensa, separatoare
de cremă/lapte, concasoare pentru bucătărie,
electrice, generatoare de curent, bormașini,
instalații de evacuare a prafului pentru curățenie,
mașini de finisare, pistoale de lipit, electrice,
răzătoare pentru legume, mașini de găurit
electrice, unelte de mână, altele decât cele
acționate manual, mașini de călcat, extractoare
de suc, electrice, aparate pentru bucătărie,
electrice, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, mașini de tuns iarba, mașini de tocat
carne, șurubelnițe, electrice, mașini de cusut,
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, mașini de
ambalat, decojitoare de legume, electrice.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
de cercetare, nautică de navigație , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare și învățare, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuția, transformarea,
acumularea, reglarea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, și reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, DVD-
uri și alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcționează
cu fise, case de marcat, mașini (dispozitive)
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor și calculatoare, computere și dispozitive
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periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măști
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, clești de nas pentru scufundări
sau înot, mănuși pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor, baterii, baterii
externe, baterii solare.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțit elor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
35. Servicii de comerț online cu amănuntul
si ridicata, promovarea vânzărilor pentru terti,
publicitate.

───────

(210) M 2021 06891
(151) 23/09/2021
(732) ELISABETA ELENA IOANA,

CALEA DOROBANȚILOR NR.
189, ET. 5, AP. 12, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WE ARE LOVE

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
02.09.01

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

clase:
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────


