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Cereri Mărci publicate în 02/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 07567 20/10/2021 SORINA - DANIELA BLAJ it's time for you to shine

3 M 2021 07568 20/10/2021 S.C. SARAH BENEDICT S.R.L. Klax

4 M 2021 07569 20/10/2021 S.C. SARAH BENEDICT S.R.L. Saravet

5 M 2021 07570 20/10/2021 S.C. SARAH BENEDICT S.R.L. Hervet

6 M 2021 07571 20/10/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

IQ Digital

7 M 2021 07572 20/10/2021 S.C. BARBU GUARD
SECURITY SRL

BRB GUARD SECURITY

8 M 2021 07573 20/10/2021 FLORIN HĂLMĂGEAN SHAKERZ WE MIX YOUR
PARTY

9 M 2021 07574 20/10/2021 NOTOINVEST TIME SRL BURGERS.FRIES Pop'S AND
MORE

10 M 2021 07575 20/10/2021 MARIUS DUMITRU
MĂCĂRESCU

MILLENNIUM ASSISTANCE

11 M 2021 07577 20/10/2021 MOLINI BUNATATI DIN SIBIU
S.R.L.

MOLINI BUNATATI DIN SIBIU
2015

12 M 2021 07578 20/10/2021 BUREDO PRODUCTION S.R.L. my maia

13 M 2021 07579 20/10/2021 MARIUS DUMITRU
MĂCĂRESCU

MILLENNIUM ASSISTANCE
INMATRICULARI AUTO

14 M 2021 07580 20/10/2021 NICOLESCU EUGEN-GABRIEL
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

GRADEN

15 M 2021 07581 20/10/2021 ROYAL ESTATES & BUILDINGS
SRL

BISON POWER

16 M 2021 07582 20/10/2021 DIRECT MARKETING SRL DM Direct Marketing Group

17 M 2021 07583 20/10/2021 ABBOUD AYMAN SMILE DESIGN

18 M 2021 07584 20/10/2021 ENERGY TECH ENTERA SRL entera Empowering Energy

19 M 2021 07585 20/10/2021 EASYTICKETS MEDIA SRL EASYTICKETS

20 M 2021 07586 20/10/2021 GEORGE-MIHAI PETRISOR TERRAMONT

21 M 2021 07587 20/10/2021 SEEK & PROTECT S.R.L. SEEK & PROTECT

22 M 2021 07588 20/10/2021 BOGDAN STANCA COCORICI

23 M 2021 07590 20/10/2021 S.C. MAKEDESIGN COMPANY
S.R.L.

Blue Line

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07515 18/10/2021     SILVIU & RAMONA SRL Mad Grill M'EAT YOUR LUNCH
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 07591 20/10/2021 SMART INTERIOR DESIGN

SRL
smartinteriors

25 M 2021 07592 20/10/2021 THE COCA-COLA COMPANY INTERGALACTIC

26 M 2021 07593 20/10/2021 RAMONA FLORINELA NEAGU SIXTY 7 BAKERY

27 M 2021 07594 20/10/2021 RAMONA FLORINELA NEAGU Sixty 7 Love At First Bite

28 M 2021 07595 20/10/2021 UPL AGRICULTURAL
SOLUTIONS ROMANIA SRL

NITROFOSFOR

29 M 2021 07596 20/10/2021 GSK CONSUMER
HEALTHCARE SARL

FENINATURAL

30 M 2021 07597 20/10/2021 M STEEL SRL METALKRAFT

31 M 2021 07598 20/10/2021 SILVIA-CLAUDIA ȚIGĂNUȘ
MARIUS-CĂTĂLIN ȚIGĂNUȘ

Amora winery

32 M 2021 07599 20/10/2021 HIPPOS ADVERTISING SRL HIPPOS

33 M 2021 07600 20/10/2021 NINENINE:WORLD WIDE
COMMUNICATION S.R.L.

99 NINENINE WORLD WIDE

34 M 2021 07601 20/10/2021 ECOTERAPIA SRL ECOTERAPIA AROMATICA

35 M 2021 07602 20/10/2021 ANM LAKE RESORT NATALYA

36 M 2021 07603 20/10/2021 IDENTIKON S.R.L. identikon
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VIORELELOR 9, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Mad Grill M'EAT YOUR LUNCH

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 11.01.09; 02.09.04; 27.05.01;
27.05.17

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

21. Servicii oferite de un fast food.
───────

(210) M 2021 07567
(151) 20/10/2021
(732) SORINA - DANIELA BLAJ, STR.

CEZAR BOLLIAC NR. 45, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 030911, ROMANIA

(540)
it's time for you to shine

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

44. Servicii medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de igienă dentară.

───────

(210) M 2021 07568
(151) 20/10/2021
(732) S.C. SARAH BENEDICT S.R.L.,

STR. EOTVOS JOZSEF NR. 12,
JUD. HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)
Klax

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

5. Produse veterinare.
───────

(210) M 2021 07569
(151) 20/10/2021
(732) S.C. SARAH BENEDICT S.R.L.,

STR. EOTVOS JOZSEF NR. 12,
JUD. HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)
Saravet

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

5. Produse veterinare.
───────

(210) M 2021 07570
(151) 20/10/2021
(732) S.C. SARAH BENEDICT S.R.L.,

STR. EOTVOS JOZSEF NR 12,
JUDETUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)
Hervet

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

5. Produse veterinare.
───────

(210) M 2021 07515
(151) 18/10/2021
(732) SILVIU & RAMONA SRL,
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(210) M 2021 07571
(151) 20/10/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)
IQ Digital

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 07572
(151) 20/10/2021
(732) S.C. BARBU GUARD SECURITY

SRL, STR. CARPATI NR. 51,
JUDETUL IALOMITA, FETESTI,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

BRB GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05

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

45. Servicii de pază și protecție, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de
către agenții de pază pentru magazine, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de pază

contractuale, servicii de pază antiefracție, servicii
de pază, escortă personală (gardă de corp),
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 07573
(151) 20/10/2021
(732) FLORIN HĂLMĂGEAN, STR.

LAURIAN A NR. 11/A, JUDEȚUL
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

SHAKERZ WE
MIX YOUR PARTY

(531) Clasificare Viena:
09.03.13; 11.03.25; 26.04.04; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente pentru divertisment, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
divertisment, activitați sportive și culturale,
organizare de petreceri, planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de planificare de petreceri
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(divertisment), planificare și coordonare de
petreceri (divertisment).
43. Servicii ale barurilor, servicii de alimentație
publică, servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant și bar, servicii de
snack-baruri, servicii de localuri tip snack-
bar, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de mâncare la pachet, furnizare de locuri
cazare pentru reuniuni, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2021 07574
(151) 20/10/2021
(732) NOTOINVEST TIME SRL, CALEA

SAGULUI NR 100, SHOPPING
CITY TIMISOARA, UNITATEA NR.
B25, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BURGERS.FRIES
Pop'S AND MORE

(531) Clasificare Viena:
24.15.01; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12; 24.17.02

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#b8000d), alb

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii de fast-fooduri, prepararea alimentelor,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,

prepararea mâncării, servicii de restaurante cu
autoservire, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de local public, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de snack-baruri.

───────

(210) M 2021 07575
(151) 20/10/2021
(732) MARIUS DUMITRU MĂCĂRESCU,

STRADA PROF. DR. VICTOR
BABEȘ NR. 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050589, ROMANIA

(540)

MILLENNIUM ASSISTANCE

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (Pantone 115
C), negru (Pantone Neutral Black C)

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

36. Consultanță pentru clienți cu privire la
organizarea recuperării de creanțe, recuperarea
creanțelor.

───────
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(210) M 2021 07577
(151) 20/10/2021
(732) MOLINI BUNATATI DIN SIBIU

S.R.L., SAT JINA NR. 776, JUD.
SIBIU, COMUNA JINA, SIBIU,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

MOLINI BUNATATI
DIN SIBIU 2015

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 06.01.02; 06.01.04;
03.04.24; 03.04.26; 26.05.01; 26.05.16;
26.11.03; 26.11.12

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

clase:
29. Carne și produse din carne, ouă și produse
din ouă, produse lactate și înlocuitori, dulcețuri,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe
și legume, carne afumată, produse lactate,
smântână (produse lactate), produse lactate
tartinabile, iaurturi cremoase, iaurturi de băut,
iaurturi cu gust de fructe, brânzeturi, brânzeturi
proaspete, brânzeturi maturate, carne, carne
procesată, carne tocată, carne friptă, cârnați,
șuncă, cașcaval, cașcaval afumat, jumări de
porc, salam, salam pepperoni, cârnați afumați,
caltaboși (cârnați), cârnați cruzi.
30. Miere, miere naturală, plăcintă cu carne,
patiserie, produse de patiserie, prăjituri,
șerbeturi, înghețată, sirop de masă, siropuri
aromatizate, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, pâine, brioșe cu fructe, budinci,
ciocolată, cornuri, jeleuri de fructe (cofetărie),
produse de brutărie, plăcinte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu carne și produse

din carne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ouă și produse din ouă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate și înlocuitori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulcețuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne afumată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
smântână (produse lactate), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate
tartinabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu iaurturi cremoase, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
de băut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu iaurturi cu gust de fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brânzeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brânzeturi proaspete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu brânzeturi maturate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu carne procesată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu carne
tocată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu carne friptă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cârnați, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șuncă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cașcaval, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cașcaval afumat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jumări de porc,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu salam, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu salam pepperoni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cârnați afumați,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu caltaboși (cârnați), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cârnați cruzi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu miere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
miere naturală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu plăcintă cu carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu patiserie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de patiserie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu prăjituri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sirop de masă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu siropuri aromatizate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu carne și produse din carne, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ouă și produse din ouă, servicii de vânzare
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cu amănuntul online în legătură cu produse
lactate și înlocuitori, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dulcețuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu carne afumată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu smântână (produse lactate),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse lactate tartinabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu iaurturi cremoase, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu iaurturi de
băut, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu iaurturi cu gust de fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
brânzeturi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu brânzeturi proaspete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu brânzeturi maturate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
carne, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu carne procesată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
carne tocată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu carne friptă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pâine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brioșe cu fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu budinci, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cornuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jeleuri de fructe (cofetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pâine, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu brioșe cu fructe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu budinci,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cornuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jeleuri de fructe (cofetărie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cârnați, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șuncă, servicii de vânzare cu amănuntul online

în legătură cu cașcaval, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cașcaval
afumat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jumări de porc, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
salam, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu salam pepperoni, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cârnați afumați, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu caltaboși (cârnați), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cârnați cruzi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu miere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu miere naturală,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu plăcintă cu carne, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu patiserie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse de patiserie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
prăjituri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu sirop de masă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu siropuri
aromatizate.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/10/2021

(210) M 2021 07578
(151) 20/10/2021
(732) BUREDO PRODUCTION S.R.L.,

CALEA DOROBANŢI NR. 66,
CAMERA 1, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

my maia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

30. Produse de brutărie, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, pâine, pâine proaspătă,
pâine integrală, pâine multicereale, lipie, lipii
pentru sandvișuri (pâine), patiserie, produse de
cofetărie, prăjituri, 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
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), produse de patiserie,
covrigei, turtă dulce, biscuiți de turtă dulce,
napolitane.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produse de
brutărie, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
pâine, pâine proaspătă, pâine integrală, pâine
multicereale, lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine),
patiserie, produse de cofetărie, prăjituri, 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 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 care conțin fructe, specialități de
patiserie, produse de patiserie din legume
și carne, produse de cofetărie, produse de
patiserie, covrigei, turtă dulce, biscuiți de turtă
dulce, napolitane (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la produse de
brutărie, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
pâine, pâine proaspătă, pâine integrală, pâine
multicereale, lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine),
patiserie, produse de cofetărie, prăjituri, 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 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 care
conțin fructe, specialități de patiserie, produse
de patiserie din legume și carne, produse
de cofetărie, produse de patiserie, covrigei,
turtă dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
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online referotoare la produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,
produse de cofetărie, prăjituri, 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 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 care conțin fructe, specialități de
patiserie, produse de patiserie din legume
și carne, produse de cofetărie, produse de
patiserie, covrigei, turtă dulce, biscuiți de
turtă dulce, napolitane, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la produse de brutărie,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
pâine, pâine proaspătă, pâine integrală, pâine
multicereale, lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine),
patiserie, produse de cofetărie, prăjituri, 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 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 care conțin fructe, specialități de
patiserie, produse de patiserie din legume
și carne, produse de cofetărie, produse de
patiserie, covrigei, turtă dulce, biscuiți de
turtă dulce, napolitane, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
produse de brutărie, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, pâine, pâine proaspătă,
pâine integrală, pâine multicereale, lipie,
lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,
produse de cofetărie, prăjituri, 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 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 care conțin fructe, specialități de
patiserie, produse de patiserie din legume
și carne, produse de cofetărie, produse de
patiserie, covrigei, turtă dulce, biscuiți de turtă
dulce, napolitane, informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,
produse de cofetărie, prăjituri, 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 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 care
conțin fructe, specialități de patiserie, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
cofetărie, produse de patiserie, covrigei, turtă
dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
lipie, lipii pentru sandvișuri (pâine), patiserie,
produse de cofetărie, prăjituri, 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 cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie
din fructe, produse de cofetărie care conțin
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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 care
conțin fructe, specialități de patiserie, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
cofetărie, produse de patiserie, covrigei, turtă
dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane.

───────

(210) M 2021 07579
(151) 20/10/2021
(732) MARIUS DUMITRU MĂCĂRESCU,

STRADA PROF. DR. VICTOR
BABEȘ, NR.3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050589, ROMANIA

(540)

MILLENNIUM ASSISTANCE
INMATRICULARI AUTO

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 18.01.09; 18.01.23;
26.11.03; 26.11.08; 26.11.09

(591) Culori revendicate:alb (HEX #FFFFFF),
roșu (HEX #760311, HEX #C02227),
negru (HEX #231F20)

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

35. Servicii de înmatriculare a automobilelor,
înmatriculare de vehicule și transfer de titluri de
proprietate.

───────

(210) M 2021 07580
(151) 20/10/2021
(732) NICOLESCU EUGEN-GABRIEL

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
ALEEA TERASEI NR. 3B, BL. PE2,
SC. C, ET. 3, AP. 40, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
GRADEN

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

33. Vin, vin de struguri, vin roșu, vin alb,
vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool,
vinuri de masă, vin spumant de struguri, vinuri
spumante naturale.
35. Regruparea în avantajul terţilor a vin, vin
de struguri, vin roșu, vin alb, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate,
vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool, vinuri de
masă, vin spumant de struguri, vinuri spumante
naturale (exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la vin, vin
de struguri, vin roșu, vin alb, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate,
vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool, vinuri de
masă, vin spumant de struguri, vinuri spumante
naturale, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la vin, vin de
struguri, vin roșu, vin alb, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate,
vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool, vinuri de
masă, vin spumant de struguri, vinuri spumante
naturale, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la vin, vin de struguri, vin roșu, vin
alb, vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé,
vinuri neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu
alcool, vinuri de masă, vin spumant de struguri,
vinuri spumante naturale, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
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comerciala, lucrari de birou in legatura cu vin,
vin de struguri, vin roșu, vin alb, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate,
vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool, vinuri
de masă, vin spumant de struguri, vinuri
spumante naturale, informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la vin, vin de struguri, vin roșu, vin
alb, vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé,
vinuri neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu
alcool, vinuri de masă, vin spumant de struguri,
vinuri spumante naturale, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau o
retea globala de calculatoare, cu privire la vin,
vin de struguri, vin roșu, vin alb, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate,
vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool, vinuri de
masă, vin spumant de struguri, vinuri spumante
naturale.

───────

(210) M 2021 07581
(151) 20/10/2021
(732) ROYAL ESTATES & BUILDINGS

SRL, STR. IOSIF VULCAN NR.
5, AP. 17, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

BISON POWER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 01.15.03; 03.04.04

(591) Culori revendicate:negru, mov, galben,
gri

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de

fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07582
(151) 20/10/2021
(732) DIRECT MARKETING SRL, STR.

ELEV STEFANESCU STEFAN
NR. 6, BL. 463, SCARA 1, ET. 1,
AP. 11, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DM Direct Marketing Group

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.15.01

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07583
(151) 20/10/2021
(732) ABBOUD AYMAN, STR.

NUFERILOR NR. 40-48, BL.
A1+A2, SC. B, ET. 4, AP. 17,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SMILE DESIGN
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2021 07584
(151) 20/10/2021
(732) ENERGY TECH ENTERA SRL,

STR. BARAJULUI NR. 3, CORP
C1, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, MUREȘ, ROMANIA

(540)

entera Empowering Energy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
323CP) , galben (Pantone 7759 CP)

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

4. Energie electrică, energie electrică din surse
regenerabile, energie electrică din energie
solară, energie electrică din energie eoliană, gaz
natural.
7. Generatoare de electricitate, mașini
generatoare de energie electrică continuă, stații
generatoare.
9. Aparate fotovoltaice pentru transformarea
radiației solare în energie electrică, surse
electrice de energie electrică de curent alternativ
(c.a.) și curent continuu (c.c.), analizoare de
energie electrică, amplificatoare de energie
electrică, unități de alimentare cu energie
electrică neîntreruptă, unități de alimentare cu
energie electrică, prize de alimentare cu energie
electrică, întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare), fire de alimentare cu energie
electrică, distribuitoare de energie electrică, cutii

pentru alimentarea cu energie electrică, blocuri
de alimentare cu energie electrică, software și
aplicații descărcabile pentru dispozitive mobile.
35. Servicii de asistență și consultanță în
domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic.
36. Consultanță financiară în sectorul energetic.
39. Furnizare și distribuție de energie electrică,
servicii publice de distribuție a energiei electrică,
furnizare de gaz (distribuție).
40. Producerea energiei, servicii de consultanță
privind generarea de energie electrică,
producere de energie electrică din surse
regenerabile.
42. Proiectare și dezvoltare de sisteme pentru
generarea de energie regenerabilă, furnizare
de informații, consiliere și consultanță privind
reducerea emisiilor de carbon, furnizarea de
informații, consiliere și consultanță privind
compensarea emisiilor de dioxid de carbon,
închiriere de bănci de încărcare pentru testare
de surse de energie electrică, servicii tehnice în
domeniul producției de energie electrică și gaze
naturale.

───────

(210) M 2021 07585
(151) 20/10/2021
(732) EASYTICKETS MEDIA SRL,

ALEEA VALEA BUJORULUI 1,
BL. D9, SC. A, AP. 1, PARTER,
SECTOR 6, BUCURESTI, 061927,
ROMANIA

(540)
EASYTICKETS

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2021 07586
(151) 20/10/2021
(732) GEORGE-MIHAI PETRISOR, STR.

DONATH NR. 34-36, AP. 1, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TERRAMONT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 06.01.02; 05.01.01

(591) Culori revendicate:verde, negru,
portocaliu

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

39. Însoțirea turiștilor, transportul turiștilor,
rezervări de călătorie.
41. Efectuarea de excursii cu ghid, efectuarea
de excursii de cățărare cu ghid, organizarea
de competiții sportive, furnizarea facilităților
de recreere, furnizarea de facilități sportive,
predare, servicii educaționale, servicii de
instruire.

───────

(210) M 2021 07587
(151) 20/10/2021
(732) SEEK & PROTECT S.R.L., SAT

MURANI NR. 263, JUDEȚ TIMIȘ,
COMUNA PIȘCHIA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

SEEK & PROTECT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02

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

45. Servicii de investigații și supraveghere
referitoare la siguranța fizică a persoanelor și la
securitatea bunurilor materiale.

───────

(210) M 2021 07588
(151) 20/10/2021
(732) BOGDAN STANCA, BD. NICOLAE

CARAMFIL NR. 71-73, INTRAREA
SIMIONESCU, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
COCORICI

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

16. Folii pentru ambalarea alimentelor, folii din
plastic pentru ambalat, folii din material plastic
pentru ambalaj, folii de plastic pentru împachetat
și ambalat, pungi de hârtie, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi de plastic pentru ambalat și împachetat,
pungi (învelitoare, săculețe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/10/2021

alimentare, etichete din hârtie sau carton,
ambalaje pentru mâncare din hârtie, carton sau
plastic.
29. Carne și produse din carne, carne de
pui proaspătă, carne congelată, carne tocată,
carne procesată, carne conservată, carne
feliată, carne ambalată, carne preparată, carne
proaspătă de pasăre, carne de pui proaspătă,
carne de pasăre, carne afumată, produse din
came congelată, produse din carne preparate,
carne de pasăre congelată, carne de pasăre
supracongelată, extracte de carne de pasăre,
muschiulet de pui, ciocanele de pui, spinări de
pui, carne de pasăre de curte, piept de pui, file
din piept de pui, pulpe de pui, ficat, pipote de
pui, inimi de pui, aripioare de pui, pastramă de
pui, chiftele de pui, crochete de pui, bucățele
de piept de pui pane (nuggets), carne de pui
deshidratată, carne de pui congelată, bucăți de
carne de pui, pateuri din carne de pui, chiftele din
carne de pui, cârnați, caltaboși (câmați), produse
din carne sub formă de hamburgeri, hamburgeri
de carne, cârnați din carne de pui, hamburgeri
din carne de pui.
31. Păsări vii, găini vii, păsări de curte, vii, pui vii
de găină Silkie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate
în clasa 29, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, regruparea, în beneficiul
altora, a produselor din carne de pui desemnate
în clasa 29 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere
în mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata și/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul site- urilor web, în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate în
clasa 29, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu produsele din carne de
pui desemnate în clasa 29, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate în
clasa 29, prezentarea produselor din carne de
pui desemnate în clasa 29 prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet, servicii
de cafenea, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare, servicii de restaurant cu servire ia
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii oferite de rotiserii,
servicii ale bistrourilor.

44. Creșterea animalelor, îngrijirea animalelor,
îngrijirea păsărilor, servicii de creștere a
păsărilor, ferme de animale.

───────

(210) M 2021 07590
(151) 20/10/2021
(732) S.C. MAKEDESIGN COMPANY

S.R.L., STR. CRAISORULUI NR. 6,
BL. M135, SC. C, AP. 6, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Blue Line

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

24. Materiale textile, produse textile și înlocuitori
pentru textile.

───────

(210) M 2021 07591
(151) 20/10/2021
(732) SMART INTERIOR DESIGN SRL,

STR. CAMPIA LIBERTATII NR. 9,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
smartinteriors

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

20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile / pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile / pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii / leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi / culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
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de depozitare, nemetalice / lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru cărţi
(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru
sticle, capse pentru sticle, nemetalice, capace
pentru sticle, nemetalice / dopuri pentru sticle,
nemetalice, cutii din lemn pentru sticle, cutii
din lemn sau plastic, cleme, nemetalice, pentru
mobilă, monturi pentru perii, bare de protecţie
pentru pătuţurile de copii, altele decât lenjeria
de pat, busturi din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, tâmplărie artistică, saltele de camping,
suporturi pentru butoaie, nemetalice, cercuri
pentru butoaie, nemetalice, butoaie din lemn
pentru decantarea vinului, şezlonguri, comode,
cutii pentru jucării, butuci pentru tăiat (mese),
clipsuri, nemetalice, pentru cabluri şi ţevi,
clipsuri din plastic pentru sigilarea pungilor,
capace, nemetalice, pentru containere, cârlige
pentru îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători
pentru haine /agăţători pentru îmbrăcăminte,
cârlige de agăţat, nemetalice / cârlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
fitinguri pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi
de prezentare, divane, cuşti pentru câini,
fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare
pentru uşile de la intrare, nemetalice, opritoare
pentru uşi, nu din metal sau din cauciuc,
încuietori pentru uşi, nemetalice, uşi pentru
mobilă, dibluri, nemetalice / cepuri (ştifturi),

nemetalice / ştifturi (cepuri), nemetalice, mese
de proiectare, sifoane de scurgere (supape)
din plastic, mese de toaletă, borduri din
plastic pentru mobilă, gherghefuri, ventilatoare
pentru uz, neelectrice, picioare pentru mobilă,
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos sau
plastic / statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, dulapuri pentru dosare, coşuri
de pescuit, containere plutitoare, nemetalice,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
flori (mobilă), suporturi pentru furaje, tabureţi,
panouri despărţitoare (mobilă), urne funerare,
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
mobilă din metal, elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă / elemente despărţitoare
din lemn pentru mobilă, rotile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale /
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă) /
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări
din lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice,
pupitre, cutii de scrisori, nu din metal
sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi de
încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete / covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele*, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
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moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice / plăci de identificare, nemetalice,
cuibare / căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare / căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice /
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare
din hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele
de tablouri / suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice /
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice /
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie / bazine, nu din metal şi nici
din, nituri, nemetalice, închizători pentru fixarea
ferestrei, nemetalice, capre de tăiat lemne,
fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier şcolar,
suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru pisici,
ecrane de protecţie pentru şeminee (mobilă),
ecrane de protecţie (mobilă), capace filetate,
nemetalice, pentru sticle, şuruburi, nemetalice,
capace de etanşare, nemetalice, scaune / bănci
(scaune), scaune din metal, rame de lemn pentru
stupi, banchete, scoici, rafturi pentru dulapurile
de registratură, rafturi pentru depozitare, unităţi
de rafturi, cuie pentru pantofi, nemetalice, flecuri
pentru pantofi, nemetalice, cobiliţe (juguri),
vitrine (mobilă), scaune de duş, bufeturi 200253
plăci cu denumiri de firme din lemn sau plastic,
sticlă argintată (oglinzi), jaluzele interioare
lamelare, covoraşe de dormit / saltele de
dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de lemn,
scaune cu trepte, nemetalice, trepte (scări),
nemetalice, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal
sau cauciuc, saltele din paie, împletituri din
paie, borduri din paie, animale împăiate, păsări
împăiate, blaturi de mese, mese, mese din metal,
manechine pentru croitori / manechine pentru
croitorese / manechine, cepuri, nemetalice,

pentru butoaie / robinete cu cep, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi
pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil/ rolete interioare din material
textil, cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape,
fixe, nemetalice / dozatoare de prosoape,
nemetalice, fixe, suporturi de prosoape (mobilă),
paleţi de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă) / mese
cu rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris / rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, ambră
galbenă / chihlimbar.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/10/2021

privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii

şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
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în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-
uri pentru terţ. prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii cu
amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analizăchimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţăîn proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru llt,
consultanţăîn domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web(servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronicăa
datelor, monitorizarea electronicăa informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână(grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare

industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, prospectarea petrolului, sondaje
referitoare la câmpurile petroliere, testarea
sondelor petroliere, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, servicii de autentificare
a utilizatorilor folosind tehnologie pentru
tranzacții de comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științificăși tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științificăși tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
evaluarea calităţii lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, cercetare în
domeniul protecţiei mediului,, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă
cu privire la reducerea emisiilor de carbon,
servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere software
ca serviciu (saas), dezvoltarea de software în
cadrul publicării de software, stilizare (proiectare
industrială), topografie, cercetare tehnologică,
efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice, scriere tehnică, consultanţătehnologică
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
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ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 07592
(151) 20/10/2021
(732) THE COCA-COLA COMPANY,

ONE COCA-COLA PLAZA,
ATLANTA, GEORGIA, 30313,
GEORGIA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)
INTERGALACTIC

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

32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.

───────

(210) M 2021 07593
(151) 20/10/2021
(732) RAMONA FLORINELA NEAGU,

STRADA SMARANDA BRAESCU
NR. 4, BL. 2C, SCARA 3, ETAJ 3,
AP. 40, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SIXTY 7 BAKERY

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

30. Produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată şi deserturi, produse de patiserie,
prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele), dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată, produse
apicole, glazuri dulci şi umpluturi, gheaţă,
îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez, faină
şi preparate din cereale, pâine, produse de

patiserie şi cofetărie, torturi, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi şi alte îngheţate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, alimente
semipreparate şi snack-uri respectiv: biluțe de
brânză (snackuri), snacksuri răsucite cu gust
de brânză, snacks-uri crocante pe bază de
pâine, grisine subțiri, grisine groase, produse
de brutărie, produse de cofetărie, ciocolată
şi deserturi, cozonac, panettone (produs de
patiserie), produse de patiserie, prăjituri, tarte şi
biscuiţi (prăjiturele), preparate coapte şi drojdie,
amestecuri preparate de patiserie, nuga de
casa, produse de patiserie congelate, pateuri
(patiserie), amestecuri de patiserie, biscuiţi cu
fructe, prăjituri cu fructe, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie cu fructe, îngheţate
comestibile de fructe.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și online
în legătură cu produse de cofetărie, brutărie,
patiserie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, brutărie și
patiserie, publicitate.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2021 07594
(151) 20/10/2021
(732) RAMONA FLORINELA NEAGU,

STRADA SMARANDA BRAESCU
NR. 4, BL. 2C, SCARA 3, ETAJ 3,
AP. 40, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Sixty 7 Love At First Bite

(531) Clasificare Viena:
01.15.11; 08.01.01; 11.03.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.01; 27.07.02; 29.01.13

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

clase:
30. Produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată şi deserturi, produse de patiserie,
prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele), dulciuri
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(bomboane), tablete de ciocolată, produse
apicole, glazuri dulci şi umpluturi, gheaţă,
îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez, faină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, torturi, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi şi alte îngheţate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, alimente
semipreparate şi snack-uri, respectiv: biluțe de
brânză (snackuri), snackuri răsucite cu gust
de brânză, snacks-uri crocante pe bază de
pâine, grisine subțiri, grisine groase, produse
de brutărie, produse de cofetărie, ciocolată
şi deserturi, cozonac, panettone (produs de
patiserie), produse de patiserie, prăjituri, tarte şi
biscuiţi (prăjiturele), preparate coapte şi drojdie,
amestecuri preparate de patiserie, nuga de
casa, produse de patiserie congelate, pateuri
(patiserie), amestecuri de patiserie, biscuiţi cu
fructe, prăjituri cu fructe, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie cu fructe, îngheţate
comestibile de fructe.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și online
în legătură cu produse de cofetărie, brutărie,
patiserie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, brutărie și
patiserie, publicitate.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2021 07595
(151) 20/10/2021
(732) UPL AGRICULTURAL

SOLUTIONS ROMANIA SRL, STR.
IZVOR NR. 92-96, CLADIREA
FORUM III, ET. 4, BIROU A,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050561,
ROMANIA

(540)
NITROFOSFOR

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

1. Îngrășăminte pentru agricultură, fertilizante
complexe.

───────

(210) M 2021 07596
(151) 20/10/2021
(732) GSK CONSUMER HEALTHCARE

SARL, ROUTE DE L'ETRAZ,
PRANGINS, 1197, ELVEȚIA

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

(540)
FENINATURAL

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

5. Preparat medicamentos pentru iritații ale pielii.
───────

(210) M 2021 07597
(151) 20/10/2021
(732) M STEEL SRL, PLATFORMA

INDUSTRIALA BRADESTI,
JUDEȚ DOLJ, BRADESTI, DOLJ,
ROMANIA

(540)

METALKRAFT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 26.11.03

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

6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare / plăci
de fundaţie, ancore, oţel cornier, metal anti-
frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uşi blindate, metalice / uşi armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
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pentru vehicule, cuiere pentru genţi din metal,
bile din oţel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
înfăşurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice barrels
of metal, bare pentru balustradele metalice,
coşuri metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, balize metalice, neluminoase,
nicovale de banc, grinzi metalice / traverse
metalice, rotile metalice pentru pat, clopote
pentru animale, clopote, dispozitive metalice
de fixare a curelelor, dispozitive de tensionare
a curelelor metalice, beriliu (glucin) / glucin
(beriliu), instalaţii metalice pentru parcarea
bicicletelor, şuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, aţă metalică de legare pentru uz
agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), bolţuri
metalice, bolţuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metalice pentru sticle, sticle
(recipiente metalice) pentru gaz comprimat sau
aer lichefiat, închizători metalice pentru cutii,
cutii din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor / cabluri,
colţare metalice pentru construcţii, colţare
metalice pentru mobilă, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
aliaje de sudură, bare de oţel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare / monumente de
bronz pentru morminte, bronzuri (piese de artă),
catarame din metal comun (feronerie), materiale
de construcţii din metal, panouri de construcţii
din metal, construcţii, transportabile, din metal,
construcţii din metal, cripte metalice funerare,
busturi din metal comun, cabane din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice / legături
de cabluri metalice, cabluri metalice, neelectrice,
cadmiu, cuşti metalice pentru animale sălbatice,
ferestre batante din metal, casete pentru bani
(metalice sau nemetalice), coloane de tubaj
metalice pentru sondele petroliere, suporţi
metalici pentru butoaie, butoaie metalice, oţel
turnat, fontă de oţel, în formă brută sau
semiprelucrată, lanţuri pentru vite, plafoane
metalice, celţiu (hafniu) celtium / hafniu (celţiu),
materiale metalo-ceramice, lanţuri metalice,
contraşine metalice pentru căile ferate / şină
de ghidare pentru căile ferate, lăzi metalice /
containere metalice, cuşti metalice pentru găini,
forme metalice pentru răcire (turnătorie), capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, fier
cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, cleme metalice
pentru etanşarea pungilor, închideri metalice

pentru containere, agăţători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanţelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanţuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme) / cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecţie pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deşeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uşi, curăţătoare de încălţăminte, sonerii
de uşă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru uşă, neelectrice / arcuri metalice pentru
uşă, neelectrice, bătătoare pentru uşile de
la intrare, mânere metalice pentru uşi, tăblii
metalice pentru uşi, zăvoare metalice pentru
uşi, deschizătoare de uşi din metal, neelectrice,
tocuri de uşi din metal / rame de uşi din
metal, fitinguri metalice pentru uşi, încuietori
metalice pentru uşi, uşi metalice, ţevi de
scurgere din metal, sifoane de scurgere (supape)
din metal, bare de metal trase la rece si
lustruite, grătare metalice, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalaţiile
de ventilare şi aer condiţionat, coturi metalice
pentru ţevi, garduri metalice pentru morminte,
bolţuri cu ochi / şuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanşare metalice pentru bastoane,
inele de etanşare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanşare metalice, figurine
din metal comun / statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru şeminee, eclise de
joantă (şine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanşe metalice (brăţări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcţii,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat şi
ambalat, uşi pliante metalice, matriţe metalice
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de turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecţie pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porţi metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice / grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte / plăcuţe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătuşe, paleţi metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oţel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheaţă, brăţări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/ oţel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie /
articole metalice, de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uşi, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, şipci metalice, zăbrele metalice / gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poştale metalice,
litere şi cifre din metal comun, cu excepţia
formelor de tipar, limonit, căptuşeli metalice
pentru construcţii, buiandrugi metalici, paleţi
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolţuri
de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru reţele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal /
plăcuţe memoriale din metal, metale sub formă
de pudră, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru imprimante 3d, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice /
plăci de identificare metalice, nichel-argint /
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piuliţe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,

jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine pentru
pulverizarea vopselei din metal / cabine metalice
pentru pulverizarea vopselei, stâlpi metalici
de gard, ţigle metalice, paravane metalice,
pavele metalice, plăci de pavare din metal,
bare cromate, cepuri metalice, ţevi de presiune
metalice, cocini pentru porci din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, cârlige metalice
pentru tigăi, case prefabricate (ansambluri) din
metal, cutii metalice pentru conservare / cutii
de conserve / conserve, proptele metalice,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
metale piroforice, şine metalice, schimbătoare
de cale ferată / macazuri, material metalic
pentru calea ferată, traverse metalice de cale
ferată / legături metalice de cale ferată, rampe
metalice pentru vehicule, tambure metalice,
nemecanice, pentru furtunuri flexibile, materiale
refractare de construcţii, din metal, plăcuţe
de înmatriculare din metal / tăbliţe pentru
numărul de înmatriculare din metal, materiale
de armare din metal, pentru beton, materiale
de armare din metal pentru ţevi, materiale de
armare din metal pentru construcţii, materiale
de armare din metal pentru curele de maşini,
inele metalice / coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase şi nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uşi glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranţă pentru bani,
lanţuri de siguranţă din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
şuruburi metalice, capace de etanşare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanşe metalice / stive de susţinere metalice,
foi şi plăci metalice, bailaguri / pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
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beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase şi nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase şi nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcţii, manşoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante sau
arbori, statui din metal comun, oţel, în formă
brută sau semiprelucrată, aliaje din oţel, bandă
de oţel / armătură de oţel, sârmă din oţel,
stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi din oţel /
tuburi din oţel, construcţii din oţel, scaune
cu trepte din metal, trepte (scări) din metal,
cepuri metalice, uşi pliante din metal, grilaje
de metal pentru şemineu, opritoare metalice,
balamale metalice, benzi metalice pentru
manipularea înărcăturilor / curele metalice
pentru manipularea înărcăturilor /, guri de
scurgere stradale din metal, dispozitive de
întindere pentru benzile din fier (legături
de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanţi
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uşi batante din metal,
piuneze (cuie) / cuie fără cap, bazine metalice /
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie / robinete cu cep
metalice pentru butoaie, stâlpi telegrafici din
metal, cabine telefonice din metal / cutii
telefonice din metal, cabluri de teleferic, legături
de tensiune, ţăruşi metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
cositor, foiţă de staniu, ambalaje din tablă de
cositor, tablă de cositor, fier titan / ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleţi de transport din metal capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecţii
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de maşini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
căptuşeli metalice pentru pereţi utilizate în

construcţii, plăci metalice de căptuşit pereţii,
şaibe metalice, valve metalice pentru ţevile de
apă, ţevi de apă metalice, anemoscoape sau
giruete din metal / anemoscoape metalice /
giruete metalice, dispozitive de blocare a roţilor
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeţi din metal pentru
ferestre, bolţuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, ţesătură metalică/ pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepţia firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
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privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou*, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,

managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-
uri pentru terţ. prezentarea produselor in toate
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mediile de comunicare, in scopul vanzarii cu
amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online.

───────

(210) M 2021 07598
(151) 20/10/2021
(732) SILVIA-CLAUDIA ȚIGĂNUȘ,

COMUNA CORNU NR. 186, JUDEȚ
PRAHOVA, SAT CORNU DE JOS,
PRAHOVA, ROMANIA
MARIUS-CĂTĂLIN ȚIGĂNUȘ,
COMUNA CORNU NR. 186, JUDEȚ
PRAHOVA, SAT CORNU DE JOS ,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

Amora winery

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.03.02; 26.01.03

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

32. Bere și produse de bere, amestecuri
pentru prepararea sorbeturilor, must de bere,
amestecuri uscate pe bază de amidon pentru
prepararea de băuturi, siropuri pentru băuturi
nealcoolice, citronadă, concentrate pentru
preparat băuturi de fructe, concentrate utilizate în
prepararea băuturilor răcoritoare, prafuri pentru
prepararea băuturilor efervescente nealcoolice,
esențe pentru preparat ape minerale aromatizate
(nu sub formă de uleiuri esențiale), extracte de
hamei pentru prepararea unor băuturi, extracte
de must nefermentat, extracte nealcoolice
din fructe utilizate la prepararea băuturilor,
esențe pentru prepararea de băuturi nealcoolice,

nu sub formă de uleiuri esențiale, esențe
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, extracte
pentru prepararea băuturilor, extracte din hamei
pentru fabricarea berii, siropuri pentru limonadă,
must de malț, must conservat, nefermentat,
prafuri pentru prepararea de băuturi nealcoolice,
prafuri utilizate la prepararea băuturilor pe
bază de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor răcoritoare, preparate dizolvabile
pentru prepararea băuturilor, preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, sirop de
coacăze negre, sirop de malț pentru băuturi,
sirop de migdale, siropuri pentru băuturi
nealcoolice, siropuri pentru pregătirea băuturilor
cu arome de fructe, siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, must de struguri, suc concentrat de
fructe, suc concentrat de fructe (nealcoolic), suc
concentrat de lămâi verzi, suc concentrat de
portocale, suc de lămâie folosit la prepararea
băuturilor, suc de lămâie verde folosit la
prepararea băuturilor, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), bere din extract
de rădăcini, bitter lemon (băutură răcoritoare
carbogazoasă), băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi cola, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi
răcoritoare cu conținut caloric scăzut, băutură de
ghimbir seacă, băutură răcoritoare din ghimbir,
cola, cola (băuturi răcoritoare), limonade, sucuri
carbogazoase, aperitive fără alcool, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
carbonatate înghețate, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu carbohidrați, băuturi cu
gheață pisată (băuturi parțial înghețate), băuturi
cu guarana, băuturi cu proteine, băuturi din
aloe vera, nealcoolice, băuturi din orez integral,
nefiind înlocuitori de lapte, băuturi din zer, băuturi
energizante, băuturi energizante (care nu sunt
de uz medical), băuturi energizante care conțin
cafeină, băuturi izotonice, băuturi izotonice (nu
pentru uz medical), băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
adaos de vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă
de ceai, băuturi nealcoolice din fructe uscate,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi îmbogățite cu proteine
pentru sportivi, băuturi pe baza de nuci și de
soia, băuturi nealcoolice fără malț (altele decât
cele de uz medical), băuturi nealcoolice pe
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bază de miere, băuturi nealcoolice îmbogățite cu
vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe bază
de fasole mung, băuturi pe bază de orez, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi pe bază de ovăz
(nefiind înlocuitori de lapte), băuturi pe bază de
prune afumate, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, băuturi pe bază de zer, băuturi
pentru sportivi, băuturi răcoritoare cu aromă
de cafea, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu aromă
de ceai, băuturi sport cu electroliți, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, cidru fără alcool,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, cocteiluri fără
alcool, douzhi (băutură pe bază de fasole
fermentată), punci de fructe, nealcoolic, punci
de orez, nealcoolic (sikhye), punci nealcoolic,
punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), ramune (băuturi
răcoritoare japoneze), sarsaparilla (băutură
nealcoolică), sevă de arțar, sevă de mesteacăn,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
șerbeturi din fructe (băuturi), smoothies, sorbete
sub formă de băuturi, sorbeturi (băuturi), vinuri
fără alcool, vinuri nealcoolice, amestec de sucuri
de fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, băuturi care constau
în principal din sucuri de fructe, băuturi cu aromă
de fructe, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi cu suc de ghimbir, băuturi cu
suc de portocale, băuturi cu suc de struguri,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice, băuturi
de fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
băuturi din legume, băuturi nealcoolice cu suc
de legume, băuturi pe bază de cocos, băuturi
pe bază de fructe, băuturi pe bază de suc
de aloe, băuturi pe bază de suc de ananas,
băuturi pe bază de suc de mere, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
băuturi din fructe, fără alcool), musturi, nectaruri
de fructe, nealcoolice, suc de roșii (băuturi),
siropuri de fructe, smoothies conținând cereale
și ovăz, smoothies cu legume, suc concentrat
de prune afumate, suc de coacăze negre, suc
de fructe concentrat, suc de grepfrut, suc de
guave, suc de mango, suc de pepene galben,
suc de pepene verde, suc de portocale, suc de
rodii, suc de răchițele, suc de struguri, sucuri
de aloe vera, sucuri de fructe gazoase, sucuri
de fructe organice, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
de legume (băuturi).
33. Vinuri: vin alb, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de căpșuni, vin de fructe, vin de
mure, vin de orez galben, vin de struguri, vin de
zmeură neagră (bokbunjaju), vin fiert, vin pentru
gătit, vin roșu, vin slab alcoolizat, vin spumant,
vin spumant de fructe, vin spumant de struguri,
vin tradițional coreean de orez (makgeoli), vinuri

albe spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri japoneze din
struguri dulci conținând extracte de ginseng și
scoarță de cinchona, vinuri neacidulate, vinuri
rozé, vinuri roșii spumante, vinuri spumante,
vinuri spumante naturale, vinuri îmbogățite,
amestecuri alcoolice pentru cocteiluri, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
băuturi alcoolice pre-amestecate, altele decât
cele bazate pe bere, băuturi aperitive pe
bază de lichior, băuturi aperitive pe bază de
vin, băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi
pe bază de rom, băutură alcoolică pe bază
de vin și fructe, băutură sangria, băutură
spirtoasă japoneză dulce pe bază de orez (shiro-
zake), băuturi răcoritoare aromatizate, cocteiluri
alcoolice, cocteiluri alcoolice care conțin lapte,
cocteiluri alcoolice de fructe, cocteiluri alcoolice
preparate, cocteiluri preparate pe bază de vin,
extracte din fructe cu alcool, cocteiluri alcoolice
în formă de gelatine răcite, punci de rom, punci
de vin, punciuri cu alcool, băuturi spirtoase,
alcool de mentă, alcool din orez, bitter (lichioruri),
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii,
băuturi alcoolice de tip bitter, băuturi alcoolice
distilate pe bază de cereale, băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, băuturi aperitiv, băuturi
slab alcoolizate, curaçao, hidromel, înlocuitori
de sake, jeleuri alcoolice, lichior de anason,
lichior de coacăze negre, lichior de ouă, alcoolic,
lichioruri, lichioruri care conțin cremă, lichioruri
cremă, lichioruri din plante, lichioruri pe bază de
cafea, nira (băutură alcoolică pe bază de trestie
din zahăr), rachiu de pere, sake, amontillado,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
băuturi pe bază de vin, piquette (băutură pe bază
de vin), vermut.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrarea afacerilor
magazinelor de comerţ cu amănuntul,
administrarea vânzărilor, asistenţă comercială
cu privire la imaginea comercială, organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi de promovare, publicitate online
printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vizualizeze şi să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianţi,
servicii de agenții import – export, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
vânzare în cadrul magazinelor specializate pe
băuturi alcoolice şi nonalcoolice, promovarea
vânzărilor băuturilor alcoolice şi non-alcoolice
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la puncte de vânzare şi standuri de vânzare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros prin intermediul magazinelor şi standurilor
de vinuri, băuturi alcoolice şi non-alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros,
incluzând vânzarea online de: vinuri, băuturi
alcoolice şi non-alcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi nealcoolice.
43. Servicii de baruri, servicii de baruri de
cocteiluri, servicii de bodegi de vinuri, servicii de
bufet salate, servicii de bufete cu autoservire,
servicii de cantine, servicii de ceainării, decorare
de alimente, servicii de fast-fooduri, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în gogoșării, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, servicii de localuri tip snack-bar,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de banchete, organizare
de mese la hoteluri, servicii de pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,

prepararea mâncării, servicii de restaurante cu
autoservire, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante de delicatese,
servicii de frestaurante specializate în preparate
la grătar, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii
de baruri cu narghilea, servicii de catering,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de bufet, servicii
de bufet pentru barurile de coteiluri, servicii
de cantină, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de cluburi de băut
private, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii de gătit, servicii de local
public, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii de restaurație pentru
recepțiile firmelor (furnizare de alimente și
băuturi), servicii de somelier, servicii de terasă
berărie, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii în domeniul gustărilor, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii prestate de
bucătari personali, servicii prestate de cluburi
de noapte (furnizare de produse alimentare),
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servii de
barmani, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în gogoșării, servire
de alimente și băuturi în internet-cafe, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, servirea de băuturi
în berării, servirea de băuturi în microberării,
servicii de snackbaruri, furnizare de informații
cu privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații cu privire la servicii de
bar, furnizare de informații despre servicii de
bar, furnizare de informații referitoare la baruri,
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizarea de informații cu privire
la restaurante, furnizarea de recenzii despre
restaurante, rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de informare,
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de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 07599
(151) 20/10/2021
(732) HIPPOS ADVERTISING SRL, BD.

DACIA NR. 99, ETAJ 3, BIROUL
NR. 7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

HIPPOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.04.01; 26.04.02

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
7472C), albastru (Pantone 303 C),
galben (Pantone 143C), roșu (Pantone
485C), negru

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

35. Publicitate, servicii prestate de agenţii
de publicitate, producţie de clipuri publicitare,
scrierea şi publicarea de texte publicitare,
servicii de grafică publicitară, întocmire şi creare
de reclame, servicii de consultanţă privind
publicitatea, servicii de marketing, campanii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, servicii de relaţii cu publicul, servicii
de cercetare a pieţei şi analiză comercială,
compilare şi sistematizare de informaţii în baze
de date, servicii de revista presei, servicii de
monitorizare a presei, promovare de produse

şi servicii pentru terţi, servicii de colectare de
informaţii comerciale şi de afaceri, furnizare de
informaţii comerciale şi de afaceri, organizare de
manifestări în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale, organizare de lansări
de produse în scop publicitar sau comercial,
prezentare de produse în scop publicitar, servicii
publicitare pentru crearea identității de brand
pentru alte persoane, servicii publicitare pentru
crearea identității corporative și de brand, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de publicitate cu privire la strategii de
marcă, servicii de strategie de marcă, servicii de
poziţionare a mărcilor (servicii de publicitate).
42. Design de imagini grafice și semne
distinctive pentru identitatea corporativă, creare
de design de produse de consum, design
grafic de logouri publicitare, design grafic pentru
materialele promoţionale, servicii de design de
logo-uri, servicii de design interior și exterior,
servicii de design de brand, servicii de design
de produs, design grafic și industrial, design de
produs, design vizual, design grafic, conceperea
numelor de marcă, design de pagini principale și
pagini web.

───────

(210) M 2021 07600
(151) 20/10/2021
(732) NINENINE:WORLD WIDE

COMMUNICATION S.R.L., BD.
DACIA NR.99, DEMISOL, CAMERA
3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

99 NINENINE WORLD WIDE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, servicii prestate de agenţii
de publicitate, producţie de clipuri publicitare,
scrierea şi publicarea de texte publicitare,
servicii de grafică publicitară, întocmire şi creare
de reclame, servicii de consultanţă privind
publicitatea, servicii de marketing, campanii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, servicii de relaţii cu publicul, servicii
de cercetare a pieţei şi analiză comercială,
compilare şi sistematizare de informaţii în baze
de date, servicii de revista presei, servicii de
monitorizare a presei, promovare de produse
şi servicii pentru terţi, servicii de colectare de
informaţii comerciale şi de afaceri, furnizare de
informaţii comerciale şi de afaceri, organizare de
manifestări în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale, organizare de lansări
de produse în scop publicitar sau comercial,
prezentare de produse în scop publicitar, servicii
publicitare pentru crearea identității de brand
pentru alte persoane, servicii publicitare pentru
crearea identității corporative și de brand, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de publicitate cu privire la strategii de
marcă, servicii de strategie de marcă, servicii de
poziţionare a mărcilor (servicii de publicitate).
42. Design de imagini grafice și semne
distinctive pentru identitatea corporativă, creare
de design de produse de consum, design
grafic de logouri publicitare, design grafic pentru
materialele promoţionale, servicii de design de
logo-uri, servicii de design interior și exterior,
servicii de design de brand, servicii de design
de produs, design grafic și industrial, design de
produs, design vizual, design grafic, conceperea
numelor de marcă, design de pagini principale și
pagini web.

───────

(210) M 2021 07601
(151) 20/10/2021
(732) ECOTERAPIA SRL, BD. DIMITRIE

CANTEMIR NR. 21, BL. 4, SC.
C, ET. 5, AP. 85, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ECOTERAPIA AROMATICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.15

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

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

3. Anticearcăne (cosmetice), adezivi pentru
gene, păr și unghii false, batoane
corectoare (cosmetice), anticearcăne corectoare
(cosmetice), bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, baze pentru machiaj
sub formă de paste, corectoare anticearcăne,
corector facial, cosmetice colorate, cosmetice
decorative, cosmetice pentru buze, creioane
de contur pentru buze, creioane de machiaj,
creioane dermatografe, creioane de ochi de
uz cosmetic, creioane pentru gene, creioane
pentru obraz, creioane pentru ochi, creioane
pentru sprâncene, cremă corectoare, cremă
de bază, cremă pentru ten deschis, creme
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice,
creme de soare, cretă de fardat, creme pentru
bronzarea pielii, produse de demachiere, eye-
liner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
gras, farduri cosmetice, farduri de obraz, farduri
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de sprâncene, fond de ten, farduri pentru truse
de machiaj, farduri pentru obraz și buze, fond de
ten sub formă de cremă, fond de ten lichid (mizu-
oshiroi), fonduri de ten, gel pentru sprâncene,
geluri pentru demachiere, lapte demachiant,
loțiuni autobronzante (cosmetice), luciu de buze,
măști de frumusețe, mascara pentru gene lungi,
palete cu farduri de ochi, palete de luciu
de buze, preparate autobronzante (cosmetice),
pastă cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse de machiaj
pentru față și corp, produse demachiante pentru
ochi, pudre cosmetice pentru față, pudre pentru
machiaj, pudră de machiaj, pudră liberă pentru
față, pudră pentru față, pudră pentru sprâncene,
rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice), rimel
pentru sprâncene, ruj de buze, rujuri cremoase,
sclipici pentru față, seturi de machiaj, spume
(cosmetice), uleiuri de cuticule, tuș lichid pentru
ochi, vopsea pentru față, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate cu
loțiune cosmetică, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
cremă pentru albirea pielii, balsam contra iritație
de scutec pentru bebeluși, balsam de curățare,
balsam de buze (nemedicamentos), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu procție solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru unghii, batoane cu protecție solară, bază
pentru unghii (cosmetice), comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme anti-
îmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete, creme cosmetice
de mâini, creme cu protecție solară, creme
cosmetice pentru piele uscată, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme de
corp (nemedicinale), creme de curățare, cremă
cosmetica pentru mâini, cremă cu protecție
solară rezistentă la apă, cremă cu retinol de
uz cosmetic, cremă de microdermoabraziune,
cremă de noapte, cremă hidratantă după
bărbierit, cremă nemedicinală pentru tratarea
scalpului, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme (nemedicinale) pentru curățarea
pielii, creme de curățare pentru piele, creme de
față și de corp, creme de noapte (cosmetice),
creme de piele nemedicinale, creme de zi,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme de îngrijire a pielii, altele

decât cele pentru uz medical, creme exfoliante,
creme hidratante, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curățare,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme pentru
albirea pielii, creme pentru buze, creme pentru
corp, creme pentru corp parfumate, creme
pentru demachiere, creme pentru față de
uz cosmetic, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru măști corporale, creme pentru
ochi (nemedicinale), creme pentru piele, creme
pentru pistrui, creme pentru ten deschis (de
uz cosmetic), creme pentru reducerea petelor
de îmbătrânire (cosmetice), creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), creme
pentru întreținerea pielii de uz cosmetic, creme
tip cold cream de uz cosmetic, creme tip cold
cream, altele decât cele pentru uz medical,
creme tonifiante (produse cosmetice), creme
și loțiuni pentru bronzat (cosmetice), creme-
sufleu pentru corp, dizolvanți pentru lac de unghii
(produse cosmetice), emoliente (cosmetice),
emoliente pentru piele (non-medicamente),
emolienți pentru ten (cosmetice), emulsii de corp
(cosmetice), emulsii faciale (de uz cosmetic),
exfoliante pentru curățarea pielii, exfoliante
pentru îngrijirea pielii, foițe de pudră pentru
față, fond de ten iluminator pentru piele,
geluri de curățare, geluri hidratante (produse
cosmetice), geluri cosmetice pentru ochi, geluri
pentru fata, geluri pentru ochi, geluri pentru
întârzierea îmbătrânirii, granule pentru curățarea
feței, hârtie abrazivă pentru unghii, intăritor
pentru unghii, lapte de curățare de uz cosmetic,
lapte de corp, lapte de curățare pentru față,
lapte de curățare pentru îngrijirea pielii, lapte
hidratant, loțiune de baie, loțiune pentru piele
(cosmetice), loțiune pentru curățarea tenului,
loțiune tonică pentru față, corp și mâini, loțiuni
cosmetice pentru bronzare, loțiuni cosmetice
pentru față, loțiuni cu protecție solară (de uz
cosmetic), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni de uz
cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante pentru
piele (produse cosmetice), loțiuni pentru mâini,
loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni pentru
ochi, loțiuni pentru protejare împotriva soarelui
(cosmetice), loțiuni pentru reducerea celulitei,
loțiuni pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
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față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru
ochi, măști de curățare, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice
cu protecție solară, preparate cosmetice
pentru iluminarea pielii (machiaj), preparate
cosmetice pentru estomparea ridurilor, cu
aplicare topică pe față, preparate cosmetice
pentru intarire, preparate cosmetice pentru
pielea uscată, pentru femei gravide, preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, preparate
cosmetice cu protecție solară puternică
sau totală, preparate hidratante (cosmetice),
preparate cosmetice de îngrijire a pieii pentru
îndepărtarea ridurilor, preparate de uz cosmetic
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare, preparate cosmetice pentru albirea
pielii, preparate cosmetice pentru catifelarea
pielii, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
picioarelor, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea feței, preparate nemedicamentoase
pentru îngrijirea buzelor, preparate cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor, preparate pentru
îngrijirea pielii în timpul expunerii la soare
(cosmetice), produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice exfoliante
pentru corp, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice pentru deschiderea tenului,
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, produse de curățare pentru ochi, produse
de curățat, cosmetice, pentru ten acneic,
produse de protecție solară, produse după
plajă, de uz cosmetic, produse exfoliante,
produse exfoliante de uz cosmetic, produse
exfoliante pentru corp, produse exfoliante pentru
față, produse hidratante, produse pentru buze
(nemedicinale), produse pentru curățarea feței
(cosmetice), produse pentru curățarea pielii,
produse pentru hidratarea pielii, produse pentru
tonifierea pielii, produse pentru îmbunătățirea
texturii pielii, pudră de corp, produse pentru
îngrijirea ochilor, nemedicinale, rezerve de
cremă pentru îngrijirea pielii, pentru dozatoare,
rezerve de produse pentru corp, pentru
dozatoare, ser anti-îmbătrânire, ser de față de
uz cosmetic, seruri nemedicamentoase pentru
piele, soluții pentru spălături oculare, care nu
sunt de uz medical, sprâncene false, săruri
de baie, șervețele umede pentru îngrijirea

bebelușului, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, spume de curățare, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spumă
de curățare, spumă pentru îngrijirea pielii,
tonifiante pentru piele de uz cosmetic, ulei de
curățare (cosmetice), ulei de corp sub formă de
spray, uleiuri bronzante, uleiuri cosmetice pentru
epidermă, uleiuri de bronzare de uz cosmetic,
uleiuri de uz cosmetic, uleiuri după expunerea
la soare (cosmetice), uleiuri de îngrijire a
pielii (produse cosmetice), uleiuri parfumate
pentru ingrijirea pielii, uleiuri pentru protecție
solară (cosmetice), uleiuri pentru hidratarea
pielii după expunerea la soare (cosmetice),
uleiuri pentru mâini (nemedicinale), unt de
corp, unt de mâini și de corp, unt de cacao
de uz cosmetic, vopsele pentru gene, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, esență
de badian, uleiuri esențiale de cedru, esențe
eterice, creme pe bază de uleiuri esențiale
pentru aromaterapie, esențe și uleiuri eterice,
esență de mentă (ulei esențial), gel de levănțică,
geraniol, helichrysum (uleiuri eterice), ulei de
iasomie, ulei de lavandă, preparate pentru
aromoterapie, produse aromatizante pentru
alimente, sub formă de uleiuri esențiale, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, safrol, terpene
(uleiuri esențiale), tămâi fumigene (kunko), ulei
brut din mentă, ulei de amla de uz cosmetic,
uleiuri esențiale vegetale, uleiuri eterice, uleiuri
naturale de uz cosmetic, uleiuri nemedicinale,
uleiuri parfumate, uleiuri parfumate care
eliberează arome sub acțiunea căldurii, uleiuri
parfumate pentru fabricarea de preparate
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri și esențe,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),
ulei de arbore de ceai, ulei de cocos de uz
cosmetic, ulei de migdale, ulei de pin, ulei
de ricin de uz cosmetic, ulei de trandafiri,
ulei esențial de wintergreen, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic), uleiuri
de gaultheria, uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale de lemn
de santal, uleiuri esențiale de lămâie, uleiuri
esențiale de uz industrial, uleiuri esențiale
naturale, uleiuri esențiale pentru aromoterapie,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale pentru uz personal, uleiuri esențiale
sub formă de emulsie, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea de lichide pentru țigări electronice,
uleiuri esențiale utilizate la fabricarea produselor
parfumate, uleiuri esențiale utilizate în procese
de fabricare.
10. Aparate de masaj, aparate de masaj pentru
picioare, aparate de masaj acționate electric,
aparate de masaj pentru scalp, aparate de
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masaj pentru gât, aparate de masaj pentru
spate, aparate de masaj pentru ochi, scaune
de masaj cu aparate de masaj incorporate,
aparate de masaj de uz personal, aparate de
masaj prin împachetări termice, aparate de
masaj profund cu căldură, aparate de masaj (de
uz medical), aparate terapeutice cu dispozitive
de masaj, aparate de masaj, electrice sau
neelectrice, aparate electrice pentru masaje
de înfrumusețate, aparate electrice de masaj
pentru uz casnic, aparate electrice de masaj
de uz personal, aparate de masaj pentru
gât și umeri, aparate electrice pentru masaje
estetice, de uz casnic, aparate electrice pentru
masajul scalpului, de uz comercial, aparate
electrice pentru masajul scalpului, de uz casnic,
aparate de masaj pentru scalp care funcționează
cu baterii, aparate non-electrice pentru masaj,
aparate pentru masaje estetice, aparate pentru
terapia prin acupresiune, bile de masaj, covorașe
pentru băi de masaj efervescente, dispozitive
pentru masajul corporal, instrumente de masaj
manual, instrumente pentru masarea gingiilor,
mănuși pentru masaj, mănuși pentru masaj din
păr de cal, paturi de masaj de uz medical,
pernuțe de masaj termal, pistoale electrice
de masaj, role de spumă pentru masaj, role
de masaj electrice, scaune de masaj, aparate
pentru vibromasaj.
21. Difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoare parfumate, arzătoare de parfumuri
(altele decât cele electrice), arzătoare de
ulei (terapie cu arome), arzătoare de ulei
esențial, arzătoare de ulei parfumat, arzătoare
parfumate (casnic), dispozitive de încălzire a
lumânărilor, electrice și neelectrice, farfurioare
pentru difuzarea de uleiuri aromatice, recipiente
pentru potpourri, suporturi pentru bețișoare
parfumate, vase pot pourri.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu:
anticearcăne, adezivi pentru gene, păr și
unghii false, batoane corectoare, anticearcăne
corectoare (cosmetice), bețișoare cu vată
impregnate cu produse demachiante, baze
pentru machiaj sub formă de paste, corectoare
anticearcăne, corector facial, cosmetice
colorate, cosmetice decorative, cosmetice
pentru buze, creioane de contur pentru buze,
creioane de machiaj, creioane dermatografe,
creioane de ochi de uz cosmetic, creioane
pentru gene, creioane pentru obraz, creioane
pentru ochi, creioane pentru sprâncene, cremă
corectoare, cremă de bază, cremă pentru
ten deschis, creme autobronzante (cosmetice),
creme cosmetice, creme de soare, cretă de

fardat, creme pentru bronzarea pielii, produse de
demachiere, eye-liner (cosmetice), fard cremos
de obraz, fard gras, farduri cosmetice, farduri
de obraz, farduri de sprâncene, fond de
ten, farduri pentru truse de machiaj, farduri
pentru obraz și buze, fond de ten sub formă
de cremă, fond de ten lichid (mizu-oshiroi),
fonduri de ten, gel pentru sprâncene, geluri
pentru demachiere, lapte demachiant, loțiuni
autobronzante (cosmetice), luciu de buze, măști
de frumusețe, mascara pentru gene lungi,
palete cu farduri de ochi, palete de luciu
de buze, preparate autobronzante (cosmetice),
pastă cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse de machiaj
pentru față și corp, produse demachiante pentru
ochi, pudre cosmetice pentru față, pudre pentru
machiaj, pudră de machiaj, pudră liberă pentru
față, pudră pentru față, pudră pentru sprâncene,
rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice), rimel
pentru sprâncene, ruj de buze, rujuri cremoase,
sclipici pentru față, seturi de machiaj, spume
(cosmetice), uleiuri de cuticule, tuș lichid pentru
ochi, vopsea pentru față, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate cu
loțiune cosmetică, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
cremă pentru albirea pielii, balsam contra iritație
de scutec pentru bebeluși, balsam de curățare,
balsam de buze (nemedicamentos), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu procție solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru unghii, batoane cu protecție solară, bază
pentru unghii (cosmetice), comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme anti-
îmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete, creme cosmetice
de mâini, creme cu protecție solară, creme
cosmetice pentru piele uscată, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme de
corp (nemedicinale), creme de curățare, cremă
cosmetica pentru mâini, cremă cu protecție
solară rezistentă la apă, cremă cu retinol de
uz cosmetic, cremă de microdermoabraziune,
cremă de noapte, cremă hidratantă după
bărbierit, cremă nemedicinală pentru tratarea
scalpului, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme (nemedicinale) pentru curățarea
pielii, creme de curățare pentru piele, creme de
față și de corp, creme de noapte (cosmetice),
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creme de piele nemedicinale, creme de zi,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme de îngrijire a pielii, altele
decât cele pentru uz medical, creme exfoliante,
creme hidratante, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curățare,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme pentru
albirea pielii, creme pentru buze, creme pentru
corp, creme pentru corp parfumate, creme
pentru demachiere, creme pentru față de
uz cosmetic, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru măști corporale, creme pentru
ochi (nemedicinale), creme pentru piele, creme
pentru pistrui, creme pentru ten deschis (de
uz cosmetic), creme pentru reducerea petelor
de îmbătrânire, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), creme pentru întreținerea
pielii de uz cosmetic, creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme tip cold cream, altele decât cele
pentru uz medical, creme tonifiante (produse
cosmetice), creme și loțiuni pentru bronzat,
creme-sufleu pentru corp, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), emoliente,
emoliente pentru piele (non-medicamente),
emolienți pentru ten, emulsii de corp, emulsii
faciale (de uz cosmetic), exfoliante pentru
curățarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
foițe de pudră pentru față, fond de ten iluminator
pentru piele, geluri de curățare, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, geluri pentru fata, geluri pentru ochi,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, granule
pentru curățarea feței, hârtie abrazivă pentru
unghii, intăritor pentru unghii, lapte de curățare
de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
curățare pentru față, lapte de curățare pentru
îngrijirea pielii, lapte hidratant, loțiune de baie,
loțiune pentru piele, loțiune pentru curățarea
tenului, loțiune tonică pentru față, corp și
mâini, loțiuni cosmetice pentru bronzare, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni
de uz cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni pentru
mâini, loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni
pentru ochi, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de

înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru
ochi, măști de curățare, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate cosmetice pentru intarire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cu protecție
solară puternică sau totală, preparate hidratante
(cosmetice), preparate de îngrijire a pieii
pentru îndepărtarea ridurilor, preparate de
uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, preparate pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse de curățare
pentru ochi, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară,
produse după plajă, de uz cosmetic, produse
exfoliante, produse exfoliante de uz cosmetic,
produse exfoliante pentru corp, produse
exfoliante pentru față, produse hidratante,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
pentru curățarea pielii, produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru tonifierea pielii, produse
pentru îmbunătățirea texturii pielii, pudră de corp,
produse pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale,
rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, rezerve de produse pentru corp,
pentru dozatoare, ser anti-îmbătrânire, ser de
față de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, soluții pentru spălături oculare,
care nu sunt de uz medical, sprâncene false,
săruri de baie, șervețele umede pentru îngrijirea
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bebelușului, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, spume de curățare, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spumă
de curățare, spumă pentru îngrijirea pielii,
tonifiante pentru piele de uz cosmetic, ulei de
curățare, ulei de corp sub formă de spray, uleiuri
bronzante, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
uleiuri de bronzare de uz cosmetic, uleiuri de
uz cosmetic, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), uleiuri parfumate pentru ingrijirea
pielii, uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
uleiuri pentru hidratarea pielii după expunerea
la soare, uleiuri pentru mâini (nemedicinale),
unt de corp, unt de mâini și de corp, unt
de cacao de uz cosmetic, vopsele pentru
gene, apă florală, aromatizanți (uleiuri esențiale),
arome alimentare preparate din uleiuri esențiale,
esență de badian, uleiuri esențiale de cedru,
esențe eterice, creme pe bază de uleiuri
esențiale pentru aromaterapie, esențe și uleiuri
eterice, esență de mentă (ulei esențial), gel de
levănțică, geraniol, helichrysum (uleiuri eterice),
ulei de iasomie, ulei de lavandă, preparate
pentru aromoterapie, produse aromatizante
pentru alimente, sub formă de uleiuri esențiale,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale, safrol,
terpene (uleiuri esențiale), tămâi fumigene
(kunko), ulei brut din mentă, ulei de amla
de uz cosmetic, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri eterice, uleiuri naturale de uz cosmetic,
uleiuri nemedicinale, uleiuri parfumate, uleiuri
parfumate care eliberează arome sub acțiunea
căldurii, uleiuri parfumate pentru fabricarea de
preparate cosmetice, uleiuri pentru parfumuri
și esențe, uleiuri pentru îngrijirea pielii
(nemedicinale), ulei de arbore de ceai, ulei de
cocos de uz cosmetic, ulei de migdale, ulei de
pin, ulei de ricin de uz cosmetic, ulei de trandafiri,
ulei esențial de wintergreen, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic), uleiuri
de gaultheria, uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale de lemn
de santal, uleiuri esențiale de lămâie, uleiuri
esențiale de uz industrial, uleiuri esențiale
naturale, uleiuri esențiale pentru aromoterapie,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale pentru uz personal, uleiuri esențiale
sub formă de emulsie, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea de lichide pentru țigări electronice,
uleiuri esențiale utilizate la fabricarea produselor
parfumate, uleiuri esențiale utilizate în procese
de fabricare, difuzoare de uleiuri parfumate,
altele decât bețișoare parfumate, arzătoare
de parfumuri (altele decât cele electrice),
arzătoare de ulei (terapie cu arome), arzătoare
de ulei esențial, arzătoare de ulei parfumat,

arzătoare parfumate (casnic), dispozitive de
încălzire a lumânărilor, electrice și neelectrice,
farfurioare pentru difuzarea de uleiuri aromatice,
recipiente pentru potpourri, suporturi pentru
bețișoare parfumate, vase pot pourri, aparate
de masaj, aparate de masaj pentru picioare,
aparate de masaj acționate electric, aparate
de masaj pentru scalp, aparate de masaj
pentru gât, aparate de masaj pentru spate,
aparate de masaj pentru ochi, scaune de
masaj cu aparate de masaj incorporate, aparate
de masaj de uz personal, aparate de masaj
prin împachetări termice, aparate de masaj
profund cu căldură, aparate de masaj (de
uz medical), aparate terapeutice cu dispozitive
de masaj, aparate de masaj, electrice sau
neelectrice, aparate electrice pentru masaje
de înfrumusețate, aparate electrice de masaj
pentru uz casnic, aparate electrice de masaj
de uz personal, aparate de masaj pentru
gât și umeri, aparate electrice pentru masaje
estetice, de uz casnic, aparate electrice pentru
masajul scalpului, de uz comercial, aparate
electrice pentru masajul scalpului, de uz casnic,
aparate de masaj pentru scalp care funcționează
cu baterii, aparate non-electrice pentru masaj,
aparate pentru masaje estetice, aparate pentru
terapia prin acupresiune, bile de masaj, covorașe
pentru băi de masaj efervescente, dispozitive
pentru masajul corporal, instrumente de masaj
manual, instrumente pentru masarea gingiilor,
mănuși pentru masaj, mănuși pentru masaj din
păr de cal, paturi de masaj de uz medical,
pernuțe de masaj termal, pistoale electrice
de masaj, role de spumă pentru masaj, role
de masaj electrice, scaune de masaj, aparate
pentru vibromasaj.

───────
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(210) M 2021 07602
(151) 20/10/2021
(732) ANM LAKE RESORT, STR.

VERONA NR. 2, BIROUL 1,
BLOC B, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

NATALYA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.11.13

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

37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,
construcție de birouri, servicii de construcție
de case, servicii de construcție de clădiri
de apartamente, servicii de construcții, servicii
de construcții civile, servicii de construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții
de infrastructură, servicii de construcții și
reparații de clădiri, construire de fundații
pentru clădiri, construire de locuințe private,
construire de parcări supraetajate pentru mașini,
construire de părți de clădiri, construirea
de clădiri multifamiliale, construirea de zone
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor
de construcții, decorare de clădiri (construcții),
demolare de construcții civile, demolări
de construcții, managementul proiectelor
de construcție pe șantier, managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
privind construcția de lucrări publice, servicii
consultative privind demolarea de clădiri, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor, servicii de construcții, servicii de
construcții civile, servicii de construcții de

clădiri, servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii de informații privind
construcția de clădiri, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii
de management în construcții, supravegherea
construcţiei de clădiri, izolarea clădirilor, reparaţii
şi întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii şi
mentenanţă pentru instalaţii, aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicarea de acoperiri de protecție pe
suprafețele construite, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, aplicarea de căptușeli
pe clădiri, aplicarea de căptușeli în tuneluri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea
de vopsea de protecție pe clădiri, aplicarea
de vopsea de protecție pe lemn, aplicarea
unui strat protector pe suprafețele cavităților,
armături din mortar pentru fundații, armături
din mortar pentru poduri, armături din mortar
pentru tuneluri, servicii de asfaltare, servicii de
construire de clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de saune,
construcție de sere, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de terenuri de sport,
construcție de ziduri, construcție de verande,
construcție de zone cu rezistență ridicată
(pentru depozitare materiale sau parcare),
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de fabrici
pe bază de comandă, construcții de grădină
(montare și închidere cu geamuri), construcții de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/10/2021

infrastructură civilă, construcții de infrastructură
energetică, construcții de infrastructură pentru
comunicații, construcții de inginerie civilă
referitoare la terenurile din zona rurală,
construcții de terase, construcții subterane,
construire de grajduri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construire
de locuri de cazare pentru turism, construire
de spitale, construire de structuri subterane,
construire de uzine chimice, construire de școli,
construirea de aeroporturi, construirea de centre
comerciale, construirea de fabrici, construirea
de locuințe publice, consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
publice, furnizare de informații privind construcții
folosind mijloace electronice, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări de
fundație, lucrări de instalații sanitare, montarea
izolației termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor, consultanţă în construcţii, curățarea
terenurilor pentru construcții, construcție de
spații de cazare, construcție de structuri din oțel,
consultanță privind construcția de clădiri și de
clădiri.

───────
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(740) CABINET INDIVIDUAL
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NICOLAE TITULESCU NR. 94,
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127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

(540)

identikon

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.09

(591) Culori revendicate:rosu, grena,
portocaliu

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

35. Publicitate, servicii prestate de agenţii
de publicitate, producţie de clipuri publicitare,
scrierea şi publicarea de texte publicitare,
servicii de grafică publicitară, întocmire şi creare
de reclame, servicii de consultanţă privind
publicitatea, servicii de marketing, campanii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, servicii de relaţii cu publicul, servicii
de cercetare a pieţei şi analiză comercială,
compilare şi sistematizare de informaţii în baze
de date, servicii de revista presei, servicii de
monitorizare a presei, promovare de produse
şi servicii pentru terţi, servicii de colectare de
informaţii comerciale şi de afaceri, furnizare de
informaţii comerciale şi de afaceri, organizare de
manifestări în scopuri comerciale sau publicitare,
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organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale, organizare de lansări
de produse în scop publicitar sau comercial,
prezentare de produse în scop publicitar, servicii
publicitare pentru crearea identității de brand
pentru alte persoane, servicii publicitare pentru
crearea identității corporative și de brand, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de publicitate cu privire la strategii de
marcă, servicii de strategie de marcă, servicii de
poziţionare a mărcilor (servicii de publicitate).
42. Design de imagini grafice și semne
distinctive pentru identitatea corporativă, creare
de design de produse de consum, design
grafic de logouri publicitare, design grafic pentru
materialele promoţionale, servicii de design de
logo-uri, servicii de design interior și exterior,
servicii de design de brand, servicii de design
de produs, design grafic și industrial, design de
produs, design vizual, design grafic, conceperea
numelor de marcă, design de pagini principale și
pagini web.

───────


