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Cereri Mărci publicate în 05/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02543 29/03/2021 IT SCHOOL SRL TechEvents

2 M 2021 02544 29/03/2021 MOLDOVIN S.R.L. Alcalinia natural alcalină

3 M 2021 02545 29/03/2021 MĂNĂSTIREA SIHĂSTRIA MĂNĂSTIREA SIHĂSTRIA

4 M 2021 02546 29/03/2021 LOTUS`95 COSMETICS SRL LOTUS COSMETICS NATURAL
BOTULINIC PLANT BY
BIOLOGIST ADRIANA
GOLEANU

5 M 2021 02547 29/03/2021 DC COMMUNICATION S.R.L. ROMANIA TRADITIILOR
CREATIVE

6 M 2021 02548 29/03/2021 LUCIAN - PAUL SIME -
PAZURIC

PRIME PROPER NUTRITION

7 M 2021 02549 29/03/2021 CRISAN TABITA-DIANA "START
SHOP" INTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

Cake Masters DO WHAT
MAKES YOU HAPPY

8 M 2021 02550 29/03/2021 COMPANY SECURITY
SEPTEMBER S.R.L.

VINO VERITAS

9 M 2021 02551 29/03/2021 SP HOUSE WORLD SRL DEQORIA partenerul tau in
finisaje

10 M 2021 02552 29/03/2021 CRISPO OIL SRL Ribbz BY CLUB SELECT

11 M 2021 02553 29/03/2021 RECLANATION SRL Rec!a Nation

12 M 2021 02555 29/03/2021 GOLDEN FROG SRL be electric, be green

13 M 2021 02556 29/03/2021 RODICA PĂVĂLOAIA EXPERTINO

14 M 2021 02557 29/03/2021 L.H.EL INVESTMENT SRL SHOPRON MARKET

15 M 2021 02558 29/03/2021 MURARUSI MIRELA PFA M MIRELA MURĂRUŞI

16 M 2021 02559 29/03/2021 ELKY GUARD SRL ELKY GUARD

17 M 2021 02560 29/03/2021 SC DOMENIUL VLADOI SRL Ion Vladoi Orange

18 M 2021 02561 29/03/2021 L.H.EL INVESTMENT SRL De toate din belşug

19 M 2021 02562 29/03/2021 FERTISOL ALMA PLANTIS

20 M 2021 02563 29/03/2021 CAPITOLIUM TOURS SRL Capitolium

21 M 2021 02564 29/03/2021 FERTISOL SRL terrAgricola

22 M 2021 02566 29/03/2021 SC FLANDERS SRL FLANDERS

23 M 2021 02568 29/03/2021 RA JON FOOD bodrum Turkish Kitchen
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 02570 29/03/2021 OBSCHESTVO S

OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU "MAY"

MAY TEA
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(210) M 2021 02543
(151) 29/03/2021
(732) IT SCHOOL SRL, B-DUL G-RAL

ION DRAGALINA, 27, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

TechEvents

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 01.15.11; 24.17.02; 27.05.01;
27.05.08

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

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

───────

(210) M 2021 02544
(151) 29/03/2021
(732) MOLDOVIN S.R.L., NR. 468,

JUDEȚUL BACĂU, SASCUT,
607520, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Alcalinia natural alcalină

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#010ca6), roșu (HEX #d10000)

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

32. Apă plată, apă carbogazoasă, apă (băuturi),
apă minerală, apă îmbuteliată, bere, băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, bere și produse
de bere, preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice.

───────

(210) M 2021 02545
(151) 29/03/2021
(732) MĂNĂSTIREA SIHĂSTRIA, SAT

VÂNĂTORI - NEAMȚ, COMUNA
VÂNĂTORI - NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

MĂNĂSTIREA SIHĂSTRIA
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 07.05.25; 27.05.01

(591) Culori revendicate:negru, roșu
(Pantone 484C)

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și/educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
hamașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, perdele din
material textil.
26. Dantelă, împletitură și broderie, panglici și
funde pentru mercerie.
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi alimentare.
30. Paste și tăiței, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și
alte produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă inghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, furnizarea de instruire, activități
culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02546
(151) 29/03/2021
(732) LOTUS`95 COSMETICS SRL,

ȘOSEAUA BERCENI NR. 8,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
LOTUS COSMETICS

NATURAL BOTULINIC
PLANT BY BIOLOGIST
ADRIANA GOLEANU

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

3. Creme de față și corp, loțiuni și lapte
demachiante, ape micelare, seruri de față și ochi,
uleiuri pentru față și corp, creme pentru mâini,
șampoane și geluri pentru păr și corp, balsamuri
pentru păr, săpunuri pentru mâini și corp.

───────

(210) M 2021 02547
(151) 29/03/2021
(732) DC COMMUNICATION S.R.L.,

CLĂDIREA ARK, STRADA
URANUS NR. 150, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050826, ROMANIA

(540)

ROMANIA TRADITIILOR
CREATIVE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.24; 26.13.25

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

41. Organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea conferințelor, servicii
culturale, educaționale și de divertisment
furnizate de galeriile de artă, organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, organizarea și/susținerea de
seminarii, organizarea și susținerea de
simpozioane.

───────

(210) M 2021 02548
(151) 29/03/2021
(732) LUCIAN - PAUL SIME - PAZURIC,

CALEA ARADULUI NR. 4, BL. 3,
SC. A, ET. 5, AP. 36, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

PRIME PROPER NUTRITION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 03.01.06; 03.01.24;
26.01.22; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, gri, auriu,
galben, alb

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

31. Animale vii, hrană pentru animale, hrană
pentru câini, pisici și pești.

───────

(210) M 2021 02549
(151) 29/03/2021
(732) CRISAN TABITA-DIANA "START

SHOP" INTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ, VLADIMIRESCU
NR. 129, JUD. ARAD, LOC.
VLADIMIRESCU, ARAD, ROMANIA

(740) LABIRINT AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR.28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)

Cake Masters DO WHAT
MAKES YOU HAPPY

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 11.03.25; 09.07.19

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

clase:
30. Produse de patiserie și cofetărie, torturi,
prăjituri, dulciuri, cacao, ciocolată in diverse
sortimente, ciocolată pentru decoraţiuni, cafea,
arome alimentare (altele decât uleiurile
esențiale), coloranţi alimentari, creme, emulsii,
piureuri, sosuri, praline, fursecuri, jeleuri,
tapioca, sago, bomboane pentru decorațiuni,
pastă de zahăr pentru mulaj și decorațiuni, vafe,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată.
35. Servicii de prezentare, de publicitate în
toate mediile de comunicare și vânzare a
produselor de patiserie și cofetărie, în special
torturi, prăjituri, dulciuri, cacao, ciocolata in
diverse sortimente, ciocolata pentru decoraţiuni,
cafea, arome alimentare (altele decât uleiurile
esențiale), coloranţi alimentari, creme, emulsii,
piureuri, sosuri, praline, fursecuri, jeleuri,
tapioca, sago, bomboane, pastă de zahăr pentru
mulaj şi decoraţiuni, vafe, înghețată, sorbeturi și
alte produse similare sub formă de înghețată,
a diverselor ustensile utilizate cum ar fi diferite
forme de copt, rame, șabloane, sucitoare,
modelatoare, spatule, dozatoare și pungi pentru
cofetării, vânzarea produselor prin standuri,
chioșcuri, piețe, prin intermediul magazinelor
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și a lanțurilor de magazine, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice, online, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
organizarea de expoziții si târguri in scop
comercial și/sau de publicitate, servicii de agenţii
de import-export.

───────

(210) M 2021 02550
(151) 29/03/2021
(732) COMPANY SECURITY

SEPTEMBER S.R.L., STR.
MATEI BASARAB NR. 106, BL.
73, PARTER, AP. 3, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030679, ROMANIA

(540)

VINO VERITAS

(531) Clasificare Viena:
11.03.02; 29.01.13; 24.17.02; 27.05.01;
27.05.08

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6 2X), alb (Pantone White), roşu
(Pantone PMS 485 2X)

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea, băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2021 02551
(151) 29/03/2021
(732) SP HOUSE WORLD SRL, STR.

HOREA NR. 4, AP. 6-7, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 051565,
ROMANIA

(540)

DEQORIA partenerul
tau in finisaje

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
35. Regruparea in avantajul tertilor, a unei
varietăți de produse si servicii, in special
produsele din clasa 01 si serviciile din clasa 42
(exceptând transportul lor), permițând clienților
să vizualizeze și să cumpere în mod convenabil,
servicii de depozitare (stocare), publicitate,
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servicii de informare, consultanță și consiliere
referitoare la cele menționate mai sus.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, servicii de arhitectură
sau design interior.

───────

(210) M 2021 02552
(151) 29/03/2021
(732) CRISPO OIL SRL, STR. GELLÉRT

SÁNDOR NR. 2A, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

Ribbz BY CLUB SELECT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 26.11.08

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02553
(151) 29/03/2021
(732) RECLANATION SRL, STRADA

ACADEMIEI NR. 9, ETAJ 4, AP. 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010012,
ROMANIA

(540)

Rec!a Nation

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.04

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 259
C), verde (Pantone 320 C)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii în domeniul științei și
tehnologiei, administrare de servere pentru
poștă electronică, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, dezvoltare
de sisteme computerizate, furnizori de servicii
externalizate în domeniul tehnologiei informației,
proiectare de calculatoare și de software
de calculatoare pentru analizele și rapoartele
comerciale, proiectare și dezvoltare de sisteme
de introducere de date, proiectare, creare
și programare de pagini web, proiectare și
dezvoltare de sisteme de procesare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme de afișare
a datelor, servicii de transfer de date, servicii
informatice de analiză de date.

───────
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(210) M 2021 02555
(151) 29/03/2021
(732) GOLDEN FROG SRL, STR. MORII,

NR. 32/A/8, JUDEŢ SALAJ, ZALAU,
SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)
be electric, be green

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

9. Staţii de încărcare a vehiculelor electrice,
formate dintr-un port de încărcare şi o carcasă
şi folosite la transferul energiei electrice într-
un vehicul (încărcătoare), surse de alimentare
(transformatoare), aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, acumulatoare electrice pentru vehicule,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
baterii pentru vehicule electrice, încărcătoare
de baterii, dispozitive de încarcat baterii pentru
vehicule, software pentru monitorizarea şi
gestionarea staţiilor de încărcare a vehiculelor
electrice, software pentru procesarea şi
transmiterea de date referitoare la localizarea
geografică a staţiilor de încărcare a vehiculelor
electrice.
12. Autovehicule electrice, biciclete electrice,
motociclete electrice, automobile electrice,
scutere electrice, biciclete pliabile electrice,
cărucioare acționate electric, vehicule terestre
acționate electric, scutere electrice cu
autobalans, scaune cu rotile acționate electric,
autoturisme electrice reîncărcabile la priză,
scutere electrice cu o roată.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de construcții civile
şi industriale, construcţie de clădiri de
apartamente, construirea și amenajarea de
centre comerciale, servicii de construcţie
de birouri, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
izolaţii pentru clădiri, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), demolare de
construcții civile şi industriale, construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile şi industriale, construcţie de fundații

pentru clădiri, reparaţii, reparaţii clădiri, servicii
de instalaţii, supervizarea construcţiilor pe
şantier, supervizare (conducere) de lucrări
de construcţii, servicii de informaţii şi
consultanţă cu privire la construcţii, informaţii
în domeniul reparaţiilor, amenajare teritorială
pentru construcţii, amenajare de terenuri
(construcţii), servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, amplasare de rețele de
alimentare cu electricitate, servicii de instalații
electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune,
servicii de instalare a platformelor de lucru și de
construcție, instalare de schele pentru construcții
și platforme pentru lucrări și construcții,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, instalarea sistemelor de
securitate, instalare de echipamente pentru
automatizarea clădirilor, instalare de sisteme
electrice de iluminat și de sisteme de alimentare
electrică, servicii de încărcare a vehiculelor
electrice, servicii de instalare, de întreţinere şi
de reparaţie a staţiilor de încărcare a vehiculelor
electrice, servicii de asamblare a staţiilor de
încărcare a vehiculelor electrice (servicii de
instalare), servicii de întreţinere şi reparaţii de
vehicule electrice, cu excepţia serviciilor de
modificare a vehiculelor electrice, încărcare de
baterii de vehicule.
39. Furnizare şi distribuţie de energie electrică,
distribuţie de energie electrică pentru vehicule
electrice, închiriere de vehicule electrice,
depozitarea energiei electrice, logistică de
transport, servicii publice de distribuție a energiei
electrică.

───────

(210) M 2021 02556
(151) 29/03/2021
(732) RODICA PĂVĂLOAIA, STRADA

AVIONULUI, NR. 25, BL.5E, SC. 1,
AP. 14, SECTOR 1, BUCURESTI,
14333, ROMANIA

(540)
EXPERTINO

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.
45. Servicii juridice.
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(210) M 2021 02557
(151) 29/03/2021
(732) L.H.EL INVESTMENT SRL,

SOSEAUA CRISTIANULUI NR.7,
JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
500053, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SHOPRON MARKET

(531) Clasificare Viena:
26.11.13; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
05.07.02

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
1265), galben (Pantone 102), verde
(Pantone 370)

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

36. Afaceri imobiliare.
───────

(210) M 2021 02558
(151) 29/03/2021
(732) MURARUSI MIRELA PFA, STR.

NUFERILOR NR. 42A, JUD.
VALCEA, BAILE GOVORA,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

M MIRELA MURĂRUŞI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:turcoaz, gri, alb,
negru

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

41. Servicii educative și de instruire, organizare
de demonstrații în scop de instruire, realizare,
coordonare și organizare de ateliere de lucru
(instruire), desfășurare de seminarii de instruire,
instruire profesională, instruire în domeniul
expunerii alimentelor, furnizare de instruire
privind igiena în industria de catering, organizare
de cursuri de formare online cu privire la
alimentație, transfer de know-how (instruire),
organizarea şi susţinerea de gastronomie.

───────
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(210) M 2021 02559
(151) 29/03/2021
(732) ELKY GUARD SRL, STR.

LUCACESTI NR.30, CAMERA
1, PARTER, AP.4, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
ELKY GUARD

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

45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracţie,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pe timp de noapte, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii de pază oferite de către
agenţii de pază pentru magazine.

───────

(210) M 2021 02560
(151) 29/03/2021
(732) SC DOMENIUL VLADOI SRL,

STR. DOBROGEI NR. 6, JUD.
CONSTANŢA, MURFATLAR,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)
Ion Vladoi Orange

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

33. Vin
───────

(210) M 2021 02561
(151) 29/03/2021
(732) L.H.EL INVESTMENT SRL,

SOSEAUA CRISTIANULUI, NR.7,
JUD. BRAŞOV, BRASOV, 500053,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
De toate din belşug

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

36. Afaceri imobiliare

(210) M 2021 02562
(151) 29/03/2021
(732) FERTISOL, STR. VASILE

ALECSANDRI NR. 16A, JUD.
SUCEAVA, SIRET, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

ALMA PLANTIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
1. Turbă (îngrășământ), ghivece de turbă pentru
horticultură, medii de cultură de mucegai,
cu substrat de turbă, turbă care conține
oligoelemente, folosită pe post de compost,
turbă pentru cultivarea semințelor, turbă sub
formă de compost, turbă tratată chimic
folosită în agricultură, turbă tratată chimic
folosită în horticultură, turbă tratată chimic
pentru utilizare în grădinărit, agenți naturali
și sintetici pentru creșterea plantelor, agenți
nutritivi pentru plante, biostimulante pentru
plante, biostimulente, și anume stimulente
pentru creșterea plantelor, fertilizatori pentru
plante, îngrășământ pentru plante crescute în
ghiveci, hormoni pentru plante (fitohormoni),
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte pentru
plante de interior, microorganisme folosite la
stimularea creșterii plantelor, oligoelemente
(preparate pe bază de - pentru plante),
preparate chimice pentru prevenirea infecțiilor
patogene la plante, preparate fertilizate din lână
minerală pentru creșterea plantelor, preparate
minerale folosite ca alimente nutritive pentru
plante, preparate pentru fortificarea plantelor,
preparate pentru hrănirea plantelor, preparate
pentru întărirea plantelor, preparate pentru
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protejarea plantelor contra agenților patogeni,
preparate pentru reglarea creșterii plantelor,
produse chimice folosite la prevenirea efectelor
dăunătoare ale mediului asupra plantelor,
produse chimice folosite la tratamentul în
urma efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice pentru tratarea
bolilor plantelor, produse pentru stimularea
creșterii plantelor, sol artificial pentru cultivarea
plantelor, sol artificial pentru cultivarea plantelor
realizat din materiale minerale, sol artificial
pentru cultivarea plantelor realizat din materiale
plastice, sol pentru plante, soluții nutritive
care conțin oligoelemente pentru plante,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, substanțe nutritive pentru
plante, substanțe pentru creșterea plantelor,
substanțe pentru reglarea creșterii plantelor,
substraturi pentru plante.
31. Gazon/turbă naturală, turbă măcinată.

───────

(210) M 2021 02563
(151) 29/03/2021
(732) CAPITOLIUM TOURS SRL, STR.

AVRAM IANCU NR. 8, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Capitolium

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de alimentaţie publică,
servicii oferite de un restaurant, servicii de bistro,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de bar,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de cantină, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi.

───────

(210) M 2021 02564
(151) 29/03/2021
(732) FERTISOL SRL, STR. VASILE

ALECSANDRI NR. 16A, JUD.
SUCEAVA, SIRET, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

terrAgricola

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.08

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

clase:
1. Turbă (îngrășământ), ghivece de turbă pentru
horticultură, medii de cultură de mucegai,
cu substrat de turbă, turbă care conține
oligoelemente, folosită pe post de compost,
turbă pentru cultivarea semințelor, turbă sub
formă de compost, turbă tratată chimic
folosită în agricultură, turbă tratată chimic
folosită în horticultură, turbă tratată chimic
pentru utilizare în grădinărit, agenți naturali
și sintetici pentru creșterea plantelor, agenți
nutritivi pentru plante, biostimulante pentru
plante, biostimulente, și anume stimulente
pentru creșterea plantelor, fertilizatori pentru
plante, îngrășământ pentru plante crescute în
ghiveci, hormoni pentru plante (fitohormoni),
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte pentru
plante de interior, microorganisme folosite la
stimularea creșterii plantelor, oligoelemente
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(preparate pe bază de - pentru plante),
preparate chimice pentru prevenirea infecțiilor
patogene la plante, preparate fertilizate din lână
minerală pentru creșterea plantelor, preparate
minerale folosite ca alimente nutritive pentru
plante, preparate pentru fortificarea plantelor,
preparate pentru hrănirea plantelor, preparate
pentru întărirea plantelor, preparate pentru
protejarea plantelor contra agenților patogeni,
preparate pentru reglarea creșterii plantelor,
produse chimice folosite la prevenirea efectelor
dăunătoare ale mediului asupra plantelor,
produse chimice folosite la tratamentul în
urma efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice pentru tratarea
bolilor plantelor, produse pentru stimularea
creșterii plantelor, sol artificial pentru cultivarea
plantelor, sol artificial pentru cultivarea plantelor
realizat din materiale minerale, sol artificial
pentru cultivarea plantelor realizat din materiale
plastice, sol pentru plante, soluții nutritive
care conțin oligoelemente pentru plante,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, substanțe nutritive pentru
plante, substanțe pentru creșterea plantelor,
substanțe pentru reglarea creșterii plantelor,
substraturi pentru plante.
31. Gazon/turbă naturală, turbă măcinată.

───────

(210) M 2021 02566
(151) 29/03/2021
(732) SC FLANDERS SRL, STR. AL.

MACEDONSKI NR. 6, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, 200383, DOLJ,
ROMANIA

(540)
FLANDERS

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

27. Materiale de acoperit podelele, cu suprafața
dură.

───────

(210) M 2021 02568
(151) 29/03/2021
(732) RA JON FOOD, STR. GENERAL

DAVID PRAPORGESCU, NR. 14,
AP. 5, CAMERA NR. 1, SAT ROȘU,
JUDEŢ ILFOV, COMUNA CHIAJNA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

bodrum Turkish Kitchen

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 25.01.25;
06.07.04; 06.07.25; 07.01.12

(591) Culori revendicate:rosu, galben auriu,
auriu, portocaliu, rosu inchis, galben

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

43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de bufet salate, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii oferite de cantine, servicii
oferite de ceainării, decorare de alimente,
decorare de torturi, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), organizare de mese
la hoteluri, pizzerii, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, restaurante (servirea mesei),
restaurante cu autoservire, restaurante de
delicatese, restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii ale barurilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale
de alimentație, servicii de cazare cu mic
dejun inclus, servicii de ceainărie, servicii de
club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servicii de cluburi cu restaurante private,
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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 restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de terasă berărie, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de localurile unde se servește înghețată,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, 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, servire de
băuturi alcoolice, sevicii de baruri care servesc
bere, servicii oferite de snack-baruri, agenții
de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite
de case de vacanță, cazare temporară la
hoteluri și moteluri, cazare temporară oferită
de ferme de agrement, furnizare de cazare
temporară ca parte a pachetelor de ospitalitate,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
furnizare de cazare temporară în apartamente
de vacanță, furnizare de cazare temporară în
case de vacanță, furnizare de cazare temporară
în pensiuni, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri și
moteluri, servicii oferite de hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, pensiuni, servicii de camping pentru
turiști (cazare), închiriere de case de vacanță,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
în case de odihnă pentru tineri, servicii de
cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
consultanță în domeniul cazării temporare oferită
prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea

temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, informații cu
privire la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare pe internet de cazare
temporară, rezervări de camere, rezervări de
camere pentru călători, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare pentru vacanțe, organizare
și furnizare de cazare temporară, organizare
de cazare temporară, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații
de odihnă temporare pentru pasageri, închiriere
de camere, închiriere temporară de camere,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
recepție pentru cazare temporară (gestionare de
sosiri și plecări), servicii de schimb de locuri
de cazare (time-share), spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
furnizare de centre comunitare pentru adunări și
întâlniri sociale, furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, furnizare de săli de conferințe,
organizare de recepții pentru nunți (spații),
închiriere de săli de reuniune, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, servicii de
ospitalitate (cazare).

───────
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(210) M 2021 02570
(151) 29/03/2021
(732) OBSCHESTVO S

OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU "MAY",
DOM 1 A OZERNAYA, FRYAZINO
MOSKOVSKOY OBL., 141191,
RUSIA

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

(540)
MAY TEA

(300)
Prioritate invocată:
018315328/30-09-2020/EM

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

30. Ceai.
───────


